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Sodni register

CELJE

Rg-400
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02920 z dne 15. 12. 1999 pri
subjektu vpisa FENIKS, Livarstvo, mode-
larstvo, obdelava in trgovina d.o.o., Ža-
lec, sedež: Cesta žalskega tabora 10,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/01164/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev pri prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5344565
Vpiše se sklep skupščine z dne 16. 4.

1999 o pripojitvi družbe Feralit livarstvo,
modelarstvo, strojna obdelava d.d., Žalec
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
16. 4. 1999.

Rg-420
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/01281 z dne 13. 9. 1999 pod
št. vložka 1/07011/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1458710
Firma: ŠTUDENT, Agencija za poslov-

ne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTUDENT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Levstikova uli-

ca 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Božičnik Stanko, Celje,

Opekarniška cesta 1, vstop 17. 8. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božičnik Stanko, imenovan 17. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1999:
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-421
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00737 z dne 28. 9. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINTRADE, Zunanja tr-
govina d.d. Celje, sedež: Mariborska 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01288/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, spremembo zastopnikov in njihovih
pooblastil, spremembo statuta in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025524
Osnovni kapital: 343,950.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

predsednik uprave Zorko Dušan, Celje,
Efenkova 44, razrešen 28. 8. 1997 in po-
novno imenovan za predsednika uprave, ki
zastopa družbo posamično in brez omeji-
tev; član uprave Seničar Iztok, Celje, Tru-
barjeva 53b, razrešen 28. 8. 1997 in po-
novno imenovan za člana uprave, ki zastopa
družbo posamično in brez omejitev; član
uprave Tilinger Peter, Petrovče, Ruše 3a,
razrešen 28. 8. 1997 in ponovno imenovan
za člana uprave, ki zastopa družbo posa-
mično in brez omejitev; član uprave Zago-
rac Milan, Celje, Ul. frankolovskih žrtev 68,
razrešen 28. 8. 1997 in ponovno imenovan
za člana uprave, ki zastopa družbo posa-
mično in brez omejitev; član uprave Staro-
veški Marko, Dobrunje, Sadinja vas 45, ime-
novan 9. 9. 1997, zastopa družbo posa-
mično in brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Nussdorfer Ro-
man, izstop 28. 8. 1997; Karničnik Matej,
vstop 28. 8. 1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 6.
1998, da se osnovni kapital poveča iz last-
nih sredstev za 229,300.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.

Rg-422
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01309 z dne 28. 9. 1999 pri
subjektu vpisa VEGRAD NALOŽBA, druž-
ba pooblaščenka, d.d., sedež: Prešerno-
va 9a, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/06830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika 1. skupščine
z dne 21. 12. 1998 in spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1306251
Člani nadzornega sveta: Hriberšek-Ladi-

nek Zdravka, izstop 21. 12. 1998; Goršek
Jože, vstop 21. 12. 1998.

Zapisnik skupščine z dne 21. 12. 1998.

Rg-423
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00888 z dne 28. 9. 1999 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA ŠMARJE p.o., Šmarje pri Jel-
šah 154, sedež: Šmarje pri Jelšah 154,
3240 Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
4/00663/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, spre-

membo pri ustanovitelju in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5284627
Firma: HRANILNO KREDITNA SLUŽBA

ŠMARJE p.o., Obrtniška 2, Šmarje pri
Jelšah

Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Obrt-
niška 2

Ustanovitelj: HMEZAD HRAM n.sol.o.,
TOK, živinoreja in poljedelstvo n.sol.o.,
Šmarje pri Jelšah – neomejeno solidarno,
izstop 25. 9. 1996; KMETIJSKA ZADRU-
GA ŠMARJE, z.o.o., Šmarje pri Jelšah –
neomejeno solidarno, Šmarje pri Jelšah,
Obrtniška 2, vstop 25. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1999:
65122 Dejavnost hranilnic.

Rg-427
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00911 z dne 7. 9. 1999 pri
subjektu vpisa SIP STROJNA INDUSTRI-
JA, d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini,
sedež: Dobrteša vas 5, 3311 Šempeter
v Savinjski dolini, pod vložno št.
1/00268/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
viteljev, dejavnosti, spremembo pri zastop-
niku, člane nadzornega sveta ter preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5034523
Firma: SIP, strojna industrija d.d.,

Šempeter v Savinjski dolini
Skrajšana firma: SIP, d.d., Šempeter v

Savinjski dolini
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 22. 7. 1999; Slovenska
razvojna družba d.d., Ljubljana, Dunajska
160, vstop 22. 7. 1999, vložek
56,890.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja d.d., Ljubljana, Du-
najska 56, vstop 22. 7. 1999, vložek
30,950.644,45 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; zaposleni in bivši zaposleni delavci
SIP-a po priloženem seznamu-udeleženci
notranjega odkupa in interne razdelitve,
Šempeter v Savinjski dolini, vstopili 22.7.
1999, vložili 54,384.355,55 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Voh Bojan, Šempeter v Savinjski doli-
ni, Dobrteša vas 16h, razrešen 22. 7. 1999
in imenovan za generalnega direktorja, ki
zastopa družbo brze omejitev.

Člani nadzornega sveta: Colja Irena, Pal-
ma Peter, Korošec Andrej in Razpotnik Ves-
na, vstopili 22. 7. 1999.
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Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1999:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Rg-429
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00439 z dne 2. 9. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD AGRINA, trgovi-
na, storitve, d.d., sedež: Celjska cesta 7,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5151031
Član nadzornega sveta: Kovačič Mirko,

izstop 22. 4. 1998; Grobler Marjetica, vs-
top 22. 4. 1998.

Rg-430
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00629 z dne 2. 9. 1999 pri
subjektu vpisa REMONT, obrtno gradbe-
no podjetje, d.d., sedež: Oblakova 32,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5066816
Sedež: 3000 Celje, Oblakova 30.

Rg-431
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00457 z dne 1. 9. 1999 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO, me-
dicina in turizem, d.d., sedež: Zdraviliška
c. 4, 3270 Laško, pod vložno št.
1/00096/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega (odobrene-
ga) kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5053854
Osnovni kapital: 743,900.000 SIT.

Rg-433
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00638 z dne 10. 9. 1999 pri
subjektu vpisa AVTO CELJE, Trgovsko in
servisno remontno podjetje d.d., Celje,
Ljubljanska c. 11, sedež: Ljubljanska c.
11, 3000 Celje, pod vložno
št.1/00359/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika 3. skupšči-
ne z dne 26. 6. 1998 ter spremembo statu-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5071330
Zapisnik skupščine z dne 26. 6. 1998.
Sprememba statuta z dne 26. 6. 1998.

Rg-434
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00914 z dne 9. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTO CELJE, Trgovsko in ser-
visno remontno podjetje d.d., Celje, Ljub-
ljanska c. 11, sedež: Ljubljanska c. 11,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00359/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika 2. skupščine z dne 29. 7.
1997, spremembo statuta ter spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5071330
Člani nadzornega sveta: Fijavž Andrej,

vstop 29. 7. 1997; Zupanc Darko – pred-
sednik, vstop 25. 4. 1997, ter Cehner
Franc – namestnik predsednika, vstop
27. 11. 1995.

Rg-435
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00830 z dne 10. 9. 1999 pri
subjektu vpisa BOHOR, žaga in furnirnica
d.d., Šentjur, sedež: Leona Dobrotinška
9, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/01866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5039509
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Komel Anton, razrešen 10. 6. 1998;
direktor Karner Bojan, Oplotnica, Malahor-
na 38, imenovan 10. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-437
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00935 z dne 8. 9. 1999 pri
subjektu vpisa DOLINA, trgovina, d.d., Ve-
lenje, sedež: Goriška 46, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/00935/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta
ter spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5003008
Člana nadzornega sveta: Lovrenčič Dar-

ko in Štukelj Emil, izstop 31. 8. 1998; Gom-
boc Zvonka in Krajnc Boris, vstop 31. 8.
1998.

Sprememba statuta z dne 24. 7. 1997.

Rg-438
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00400 z dne 20. 9. 1999 pri
subjektu vpisa ZGORNJESAVINJSKA
HRANILNO KREDITNA SLUŽBA p.o., se-
dež: Cesta na Lepo njivo 6, 3330 Mozir-
je, pod vložno št. 4/00613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5243653
Ustanovitelj: GOZDNO GOSPO-

DARSTVO NAZARJE o.sub.o., TOK Goz-
darstvo, o.sub.o., izstop 8. 10. 1996; MER-
CATOR-ZGORNJESAVINJSKA KMETIJSKA
ZADRUGA MOZIRJE z.o.o., solidarno in
neomejeno, Mozirje, Cesta na Lepo njivo 2,
vstop 31. 10. 1990.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1999:
6522 Drugo kreditno posredništvo.

Rg-439
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00372 z dne 15. 9. 1999 pri
subjektu vpisa ŽELEZAR ŠTORE D.P., del-
niška družba pooblaščenka d.d., sedež:
Štore, 3220 Štore, pod vložno št.
1/06851/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki, spremembo statuta in sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala z vložki s temile
podatki:

Matična št.: 1318152
Osnovni kapital: 969,400.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 11. 12.

1998 v zvezi s sklepom nadzornega sveta z
dne 5. 3. 1999, da se osnovni kapital z
vložki poveča za 964,500.000 SIT na
969,400.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 11. 12. 1998.

Rg-441
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00402 z dne 21. 9. 1999 pri
subjektu vpisa HROVAT d.o.o. proizvod-
no, kovinarsko in trgovsko podjetje Stra-
nice, sedež: Stranice 33b, 3206 Strani-
ce, pod vložno št. 1/01340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža, spremembo
družbene pogodbe ter spremembo dejav-
nosti zaradi uskladitve s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5357071
Firma: HROVAT d.o.o., proizvodno, ko-

vinarsko in trgovsko podjetje
Skrajšana firma: HROVAT d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 18
Dejavnost, izbrisana dne 21. 9. 1999:

7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1999:

7440 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne

9. 3. 1999.

Rg-443
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02877 z dne 13. 9. 1999 pri
subjektu vpisa BIAL & KRIŽNIK, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., sedež: Bežigrajska
cesta 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
povečanje osnovnega kapitala družbe z no-
vimi vložki, spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
dejavnosti, tipa in naslova zastopnika, firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5679575
Firma: BIAL, proizvodnja in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: BIAL, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Celje
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Križnik Marija, izstop 1. 9.

1999; Šlander Milan, Gomilsko, Grajska vas
28, vstop 25. 10. 1996, vložek 3,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Križnik Marija, Celje, Opekarniška
12a, razrešena 1. 9. 1999 in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 9. 1999:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
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mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

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

Rg-451
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/00613 z dne 21. 9. 1999 pri subjektu
vpisa STEVIĆ IN STEVIĆ, gradbeništvo in
storitve, d.n.o., sedež: Ob Koprivnici 19,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06868/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1330985
Sedež: 3000 Celje, Cesta v Lokrovec

11a.

Rg-457
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01133 z dne 21. 9. 1999 pri
subjektu vpisa RAST-H, storitve, raziska-
ve-razvoj in trgovina, d.o.o., Griže, se-
dež: Griže 74, 3302 Griže, pod vložno št.
1/02991/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme, sede-
ža, dejavnosti in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5613671
Firma: RAST-G, storitve, zastopanje,

trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: RAST-G. d.o.o.
Sedež: 3311 Šempeter, Dobrteša

vas 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Jožef, Hribar Ivana,

Hribar Tomaž in Hribar Alenka, vsi izstopili
12. 11. 1998; Privošnik Janez, Šempeter,
Dobrteša vas 32, vstop 12. 11. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Jože, razrešen 12. 11. 1998;
direktor Privošnik Janez, imenovan 12. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1999:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-

nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 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; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
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nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;

7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

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

KOPER

Rg-1903
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00792 z
dne 28. 12. 1999 pri subjektu vpisa CIMOS
INTERNATIONAL, Avtomobilska industri-
ja, d.d., sedež: Cesta Marežganskega
upora 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00369/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040302
Člana nadzornega sveta: Pinter Zupan-

čič Barbara, izstopila 20. 3. 1999, in Maj-
cen Branko, izstopil 30. 9. 1998; Brezovar
Vojka, vstopila 20. 3. 1999, in Ferfila Jovo,
vstopil 30. 9. 1998.

Rg-1904
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01298
z dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/05748/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev: preoblikovanje samo-
stojnega podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 1451537
Firma: CLINERS – Pralnica in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Vojkova ulica

12, Lucija
Osnovni kapital: 6,092.400 SIT
Ustanoviteljica: Vončina Majda, Portorož,

Vojkova ulica št. 12, Lucija, vstopila 25. 5.
1999, vložila 6,092.400 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vončina Majda, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Vončina Veljko,
oba iz Portoroža, Vojkova ulica št. 12, Luci-
ja, imenovana 25. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno 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; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
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sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 pa
je izvzeta revizijska dejavnost.

Vpiše se preoblikovanje samostojne pod-
jetnice CLINERS – PRALNICA, TRGOVINA
NA DEBELO, MAJDA VONČINA, s.p., v
d.o.o. na podlagi sklepa o preoblikovanju z
dne 25. 5. 1999.

Rg-1906
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02498 z
dne 24. 12. 1999 pri subjektu vpisa BONA
FIDE, finančno-ekonomske storitve in trgo-
vina, d.d., Koper, sedež: Cesta Zore Per-
relo Godina 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04122/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5757509
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Demšar Brigita, Koper, Garibaldijeva 9, raz-
rešena 19. 12. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-1908
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02574
z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa INKA
LEASING, d.d., podjetje za financiranje,
sedež: Tomšičeva ulica 2, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/05011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje v
d.o.o.: spremembo firme, skrajšane firme
in družbenikov, vložke, spremembo naziva
in pooblastil zastopnika ter izbris članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5914574
Firma: INKA LEASING, podjetje za fi-

nanciranje, d.o.o.
Skrajšana firma: INKA LEASING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: INKA, družba za investira-

nje, d.d., Črni kal, Predloka 25, DAR, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Koper, Koper,
Tomšičeva ulica 2, LASERSKI CENTER,
d.o.o., Izola, Izola, Obrtna cona 18j, in
PALEA, trgovina, marketing, turizem, d.o.o.,
Izola, Izola, Malija 31h, izstopili 22. 9.
1999; PALEA, holdinška družba, d.o.o., Ko-
per, Tomšičeva 2, vložila 324,790.000 SIT,
in Gregorčič Alojz, Koper, Strma pot 28,
vložil 317,930.000 SIT, vstopila 22. 9.
1999, ter Cergol Tanja, Črni kal, Predloka
25, izstopila iz d.d. in vstopila v d.o.o.,
22. 9. 1999, vložila 33,830.000 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cer-
gol Tanja, razrešena 22. 9. 1999 kot v.d.
direktorja in imenovana za direktorico, ki
kot poslovodja – direktorica zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gregorčič
Alojz, Slama Slavko in Humar Janko so
izstopili 22. 9. 1999.

Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.d. v
d.o.o., in sicer na podlagi družbene pogod-
be z dne 22. 9. 1999.

Rg-1909
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02654 z
dne 24. 12. 1999 pri subjektu vpisa MI-
TOL, tovarna lepil, d.d., Sežana, sedež:
Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00591/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predsednika in namest-
nika predsednika nadzornega sveta s temile
podatki:

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

predsednik, in Rojc Branko, namestnik
predsednika, vstopila 31. 5. 1999.

Rg-1912
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02700 z
dne 24. 12. 1999 pri subjektu vpisa IN-
VESTBIRO KOPER, podj. za inženir., pro-
jektir. urbanizem in geodez., d.d., IN-
VESTBIRO KOPER-CAPODISTRIA, impre-
sa di engineer., progettaz., urbanist. e
geodesia, s.p.a., sedež: Trg Brolo 12,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00205/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5066026
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Alič Ladislav, razrešen 20. 10. 1999;
direktor Benede Rado, Portorož, Ulica Bo-
židarja Jakca 1, imenovan 20. 10. 1999,
zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje
soglasje nadzornega sveta za sklenitev prav-
nih poslov za investicije in najem kreditov,
katerih vrednost presega 10 % kapitala druž-
be po revidirani zadnji bilanci, za odpis, od-
prodajo ali krkšnokoli drugo odtujitev sred-
stev družbe, katerih vrednost presega 5 %
kapitala družbe po revidirani zadnji letni bi-
lanci.

Rg-1911
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02692 z
dne 24. 12. 1999 pri subjektu vpisa DRO-
GA PORTOROŽ, živilska industrija, d.d.,
sedež: Obala 27, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/00584/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
– prenehanje pooblastila s temile podatki:

Matična št.: 5048265
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Žižek Janku, ki je bil razrešen
20. 10. 1999.

Rg-1913
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02744 z
dne 24. 12. 1999 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA BABIČ-JAGER MAREZIGE,
p.o., sedež: Marezige 33a, 6273 Marezi-
ge, pod vložno št. 1/00046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o zavodih: spremembo imena usta-
noviteljice, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5083150
Firma: OSNOVNA ŠOLA IVANA BA-

BIČA-JAGRA MAREZIGE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ko-

per, izstopila 22. 11. 1996; Mestna občina
Koper, Koper, Verdijeva 10, vstopila
22. 11. 1996, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bertok Rafael, razrešen 2. 2. 1999;
ravnatelj Petrič Bruno, Koper, Cesta med
vinogradi 12, Bertoki, imenovan 3. 2. 1999,
zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 5274
Druga popravila, d.n.; 5551 Dejavnost
menz; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92511 Dejavnost knjižnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-1914
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02758 z
dne 24. 12. 1999 pri subjektu vpisa EMO-
NA OBALA KOPER, d.d., Zunanja in no-
tranja trgovina, sedež: Pristaniška ulica
12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00845/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5158460
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 5131

Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami.
Sprememba statuta (prečiščeno besedi-

lo) z dne 12. 11. 1999.

Rg-1917
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02916
z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa
METROPOL GROUP, d.d., družba za
upravljanje s turističnimi naložbami in
finance, sedež: Obala 77, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/00952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi, spremembo firme, osnov-
nega kapitala in nadzornega sveta ter čisto-
pis statuta s temile podatki:

Matična št.: 5006074
Firma: METROPOL GROUP, d.d. hote-

li in turizem
Osnovni kapital: 1.411,222.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Papež Anton,

Satler Matjaž in Grgurovič Janja, izstopili
10. 12. 1999; Ževart Milan, Jamnik Borut,
Remic Branko in Krajnik Žarko, vstopili
10. 12. 1999.

Statut (čistopis) z dne 10. 12. 1999.
Pripojitev družbe GRAND INVEST, d.d.,

hoteli in turizem, Obala 77, Portorož, na
podlagi sklepa o pripojitvi z dne 10. 12.
1999.

Rg-1918
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03155
z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa SLO-
MIN, holdinška družba, d.d., sedež: Fer-
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rarska 7, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04871/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana uprave s te-
mile podatki:

Matična št.: 5876281
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Zenczak August, razrešen 17. 12.
1999; član uprave Campagnol Enrico, Caorle
(VE), Italija, Via dello Scorpione 24, imenovan
17. 12. 1999, zastopa družbo brez omejitev
skupaj še z najmanj enim članom uprave.

Rg-1920
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03160
z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa
CIMOS KOPER, d.o.o., Proizvodnja avto-
mobilskih delov, Cesta Marežganskega
upora 2, Koper, sedež: Cesta Marežgan-
skega upora 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03631/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzemni družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5648700
Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 12.

1999 o pripojitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo CIMOS TOVARNA SENOŽEČE,
d.o.o., Proizvodnja avtomobilskih delov, Se-
nožeče, Senožeče 17, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 28. 12. 1999.

Rg-1921
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03161
z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa
CIMOS KOPER, d.o.o., Proizvodnja avto-
mobilskih delov, Cesta Marežganskega
upora 2, Koper, sedež: Cesta Marežgan-
skega upora 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03631/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5648700
Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 12.

1999 o pripojitvi k prevzemni družbi CIMOS
COMMERCE, d.o.o., Koper, Proizvodnja
avtomobilskih delov, Cesta Marežganskega
upora 2, Koper, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 28. 12. 1999. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-1922
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03162
z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa
CIMOS COMMERCE, d.o.o., Koper, Pro-
izvodnja avtomobilskih delov, sedež: Ce-
sta Marežganskega upora 2, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5648653
Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 12.

1999 o pripojitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo CIMOS KOPER, d.o.o., Proizvod-
nja avtomobilskih delov, Cesta Marežgan-
skega upora 2, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 28. 12. 1999.

Rg-1923
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00006

z dne 18. 1. 2000 pri subjektu vpisa MAR-
MOR, Podjetje za pridobivanje in obde-
lavo naravnega kamna, Sežana, d.d., se-
dež: Partizanska 73a, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00802/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča dopolnitev dejavnosti in
spremembo člana nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5090725
Član nadzornega sveta: Sigulin Ciril,

predsednik, izstopil 21. 9. 1998; Vidmar
Ana Marija, vstopila 21. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 60230
Drug kopenski potniški promet.

Rg-2110
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02588 z
dne 5. 11. 1999 pod št. vložka
1/05712/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v Mur-
ski Soboti: spremembo sedeža, osnovnega
kapitala in poslovnega deleža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1214667
Firma: SERVIS BOLČIČ, trgovina in za-

stopništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SERVIS BOLČIČ,

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

govornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Na Logu 15
Osnovni kapital: 9,462.000 SIT
Ustanovitelj: Bolčič Peter, Koper, Ul. II.

Prekomorske brig. 22a, vstopil 9. 9. 1997,
vložil 9,462.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bolčič Peter, imenovan 9. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje

drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7415
Dejavnost holdingov; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: 6713:
samo dejavnost menjalnic; 92712: samo
igre na igralne avtomate zunaj igralnic.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 9. 1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti
pod vložno št. 1/2313/00.

Rg-2112
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02462 z
dne 8. 11. 1999 pri subjektu vpisa ICE
FACTORY, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/05573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 1331035
Ustanovitelj: Vattovani Lino, izstopil

15. 4. 1999; COAST FINANCE, trgovina in
storitve, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
38, vstopil 15. 4. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kosmina Mitja, razrešen 15. 4. 1999;
prokurist Dodič Davor, Koper, Kraljeva 17,
imenovan 15. 4. 1999.

Rg-2113
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01349 z
dne 8. 11. 1999 pri subjektu vpisa JAVNO
PODJETJE KOMUNALA, Izola, d.o.o.,
Azienda pubblica KOMUNALA, Isola,
S.r.l., sedež: Verdijeva ulica št. 1, 6310
Izola, pod vložno št. 1/00165/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorko Alojz, razrešen 1. 7. 1999;
direktor Domio Marino, Izola, Sončno na-
brežje št. 6, imenovan 19. 7. 1999, zasto-
pa družbo z omejitvijo, da mora za odsvaja-
nje in obremenjevanje nepremičnin dati so-
glasje ustanovitelj, za investicije v osnovna
in obratna sredstva ter za stroške rednega
poslovanja, ki presega 1,000.000 SIT (ta
znesek se tekoče usklajuje z rastjo drobno-
prodajnih cen v preteklem mesecu), pa mo-
ra dati soglasje skupščina družbe.

Rg-2114
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02445 z
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dne 8. 11. 1999 pri subjektu vpisa RUBIN,
podjetje za računalniški inženiring in tu-
rizem, Portorož, d.o.o., sedež: Lepa ce-
sta 57, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01740/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo poslovnih deležev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5494885
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Grahor Jure, vstopil

15. 5. 1990, vložil 910.000 SIT, in Grahor
Andrej, vstopil 28. 1. 1994, vložil
1,192.000 SIT, oba iz Portoroža, Lepa ce-
sta 57, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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-
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.; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;

70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74120:
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1999.

Rg-2115
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02525 z
dne 9. 11. 1999 pod št. vložka
1/05713/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1462091
Firma: IPON, pomorski sistemi in ra-

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

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Trg 1. maja 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zupanc Silvan, Portorož,

Seča 113, vstopil 20. 9. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanc Silvan, imenovan 20. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0125 Reja drugih živali;
0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
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opreme, ladij, letal; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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; 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; 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 6110 Pomorski promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-

jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 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; 7440 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 92712:
samo igralni avtomati zunaj igralnic.

Rg-2116
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg
št. 99/00427 z dne 9. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA BR-
KINI, z.o.o., Gregorčičeva 24, Ilirska
Bistrica, sedež: Gregorčičeva 24, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 2/03880/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
pristop novih ustanoviteljev, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5731895
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA BRKINI,

z.o.o.
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Podgraj-

ska cesta 14
Ustanovitelj: Grlj Alojz, Ilirska Bistrica,

Jurčičeva 26, vložil 6.300 SIT, Penko Vladi-
mir, Ilirska Bistrica, Zarečje 47, vložil 6.300
SIT, Rutar Marija, Jelšane, Fabci 2, vložila
6.400 SIT, Iskra Boris, Jelšane, Novokrači-
ne 63, vložil 6.400 SIT, Batista Anton, Ilir-
ska Bistrica, Velika Bukovica 25, vložil
6.500 SIT, Dolgan Jože, Ilirska Bistrica,
Maistrova ul. 12, vložil 6.500 SIT, ki so vsto-
pili 29. 6. 1999, ter Zadnik Mirko, Obrov,
Pregarje 96, vložil 6.500 SIT, Čeligoj Mar-
jan, Pobegi, Pobegovo naselje 16, vložil
50.000 SIT, in Mahne Mirko, Obrov, Tatre
39, vložil 50.000 SIT, ki so vstopili 8. 7.
1999 – odgovornost:  odgovarjajo do dolo-
čene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vičič Marjan, razrešen 15. 4. 1998;
direktor Vuga Emil, Ilirska Bistrica, Petelinje
67, imenovan 16. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01220 Reja ovac, koz, konj, os-
lov, mul in mezgov; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 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; 51110 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 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;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, 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;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 60240 Cestni tovorni
promet.

Rg-2118
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02721 z
dne 19. 11. 1999 pod št. vložka
1/05721/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podat-
ki:

Matična št.: 1468901
Firma: ZAVOD ZA FAVNISTIKO KO-

PER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6276 Pobegi, Kocjančiči 18,

Sveti Anton
Ustanovitelj: Geister Iztok, Pobegi, Koc-

jančiči 18, Sveti Anton, vstopil 8. 11. 1999,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Geister Iztok, imenovan 8. 11.
1999, kot v.d. direktorja zastopa zavod brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov.

Rg-2119
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00819 z
dne 29. 11. 1999 pri subjektu vpisa WO-
NEY, posredovanje zavarovanj, d.o.o.,
Postojna, sedež: Volaričeva 32, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/03365/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, družbenic in zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5656524
Sedež: 6230 Postojna, Jenkova 5
Ustanovitelj: Marušič Ida in Šemrov Ne-

va, izstopili 26. 3. 1999; Gjerkeš Leon, Le-
nart v Slov. Goricah, Jurčičeva ulica 7, vsto-
pil 26. 3. 1999, vložil 1,658.948 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marušič Anton, razrešen 29. 3.
1999; direktor Gjerkeš Leon, imenovan
26. 3. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999:
67200 Pomožne dejavnosti v zavaroval-
ništvu in pokojninskih skladih.

Čistopis akta o ustanovitvi z dne 29. 3.
1999.

Rg-2120
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00391 z
dne 29. 11. 1999 pri subjektu vpisa
AGENT, Podjetje za zastopanje in po-
sredovanje zavarovanj, d.o.o., Izola, se-
dež: Cankarjev drevored 4, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/01833/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo
vložkov družbenikov in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5467438
Osnovni kapital: 4,906.264 SIT
Ustanovitelji: Ljubič Stojan, Izola, Pre-

šernova 3, Ljubič Stanislav, Izola, Tartinije-
va 18, Šavron Marjan, Izola, Dobrava 24c,
Rijavec Vojko, Izola, Skladiščna 8, Hriber-
nik Maksimiljan, Izola, Veluščkova 4, Glavi-
na Gianni, Škofije, Plavje 101, in Viler Mari-
no, Koper, Valvazorjeva 35, vstopili

23. 1. 1991, ter Sedmak Zvonko, Koper,
Podbrežna ulica 12, vstopil 17. 1. 1992 –
vložili po 613.283 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-2121
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02577 z
dne 29. 11. 1999 pri subjektu vpisa
ENEL-GROUP, elektroenergetski inženi-
ring, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ko-
per, sedež: Ferrarska 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02081/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala in ustanoviteljev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5852773
Sedež: 6000 Koper, Šmarska cesta 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Celin Izidor, Ankaran, Hrva-

tinova ulica 11, vstopil 5. 4. 1994, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Franza Igor, izstopil 12. 4. 1999.

Rg-2123
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02688 z
dne 30. 11. 1999 pri subjektu vpisa
MAXIKONTO – Gradbeni in knjigovodski
inženiring, d.o.o., Koper, sedež: Za gra-
dom 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00726/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala in deležev, spremembo
dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5294428
Sedež: 6000 Koper, Zore Perello Go-

dina 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Grgič Sonja, vstopila

12. 10. 1989, in Grgič Benko, vstopil 9. 5.
1994, oba iz Kopra, Za gradom 14, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gr-
gič Sonja, razrešena 20. 10. 1999 kot na-
mestnica direktorja in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 30. 11. 1999:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;

55510 Dejavnost menz; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 74150 Dejavnost
holdingov; 74400 Oglaševanje.

Rg-2124
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01409
z dne 30. 11. 1999 pri subjektu vpisa TEL-
MONT, inženiring in gradnja telekomu-
nikacijskih omrežij, CATV in RTV difuzi-
ja, 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 družbenikov in de-
ležev, oseb, pooblaščenih za zastopanje,
ter omejitev pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5366208
Ustanovitelji: Hrvatin Marinko, Koper,

Kampel 12, in Čok Vladimir, Koper, C. na
Markovec 32, vstopila 26. 1. 1990, vložila
po 7,506.000 SIT, ter Hadalin Boris, Ljub-
ljana, Vojkova cesta 52, Kodrič Branko, Ko-
per, Beblerjeva ul. 14, Pušnar Jernej, Ka-
nal, Kidričeva cesta 3, Marušič Ljubo, Nova
Gorica, Kojsko 60c, ECS TEL, telekomuni-
kacijski inženiring, d.o.o., Trzin, Motnica 7,
vstopili 9. 7. 1999, vložili po 1,000.800
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čok Vladimir, razrešen 9. 7. 1999;
Hrvatin Marinko, razrešen 9. 7. 1999 kot
direktor in imenovan za generalnega direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev, z
izjemo sklepanja pogodb, ki predstavljajo
prevzem obveznosti za družbo v višini več
kot 100,000.000 SIT, oziroma kreditne po-
godbe 50,000.000 SIT ter odsvojevanja ali
obremenjevanja nepremičnin družbe, za kar
potrebuje soglasje skupščine.

Rg-2125
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02639 z
dne 30. 11. 1999 pri subjektu vpisa IN-
TELICOM, informacijske tehnologije,
d.o.o., sedež: Garibaldijeva 9, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/05613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in vložkov ter predložitev druž-
benega akta s temile podatki:

Matična št.: 1388096
Ustanovitelj: Ibic Gregor, Koper, Gari-

baldijeva 9, vstopil 11. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kleva Albert, izstopil 7. 10. 1999.

Čistopis akta o ustanovitvi z dne 7. 10.
1999.

Rg-2126
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01161 z
dne 2. 12. 1999 pri subjektu vpisa PRI-
FO, Upravljanje s skladi, d.o.o., Koper,
sedež: Pristaniška ulica 8, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04618/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšano firmo, spremembo dejavnosti in
oseb, pooblaščenih za zastopanje, proku-
ro in čistopis akta o ustanovitvi s temile
podatki:
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Matična št.: 5822637
Firma: PRIFO, Podjetje za financira-

nje, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: PRIFO, d.o.o., Koper
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Klem-

še Leon, Portorož, Sončna pot 60, razre-
šen 2. 2. 1999 kot direktor in imenovan za
prokurista, in direktor Ždralič Žarko, Koper,
Rozmanova 12, imenovan 2. 2. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 2. 12. 1999: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: 6713:
samo menjalnice in zastavljalnice; 7412: ra-
zen revizijske dejavnosti.

Čistopis akta o ustanovitvi z dne 23. 11.
1999.

Rg-2128
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02664 z
dne 9. 12. 1999 pri subjektu vpisa MARINA
IZOLA, storitve pomorskega prometa, tu-
rizem in trgovina, d.o.o., sedež: Tomažiče-
va 10, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5609348
Ustanovitelj: ALTAN PREFABRICATI

S.P.A., Pordenone, Italia, 33080 S. Quiri-
no, izstopil 21. 10. 1999; INGAL, d.o.o.,
Izola, Izola, Polje 5i, vstopil 21. 10. 1999,
vložil 28,790.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Galassi Enrico in prokuristka Štok
Katja, razrešena 21. 10. 1999; direktor
Mahne Branko, Izola, Alojza Valenčiča 12,
ki zastopa družbo z omejitvami: da sme in
lahko sklepa pogodbe o nakupu in prodaji,
zastavi ter drugih obremenitvah nepremič-
nin in deležev družbe in hčerinskih družb,
prevzemanju jamstev ter sklepanju kompen-
zacijskih poslov le s predhodnim pisnim
sklepom skupščine družbe; da sme in lah-
ko samostojno sklepa vse ostale vrste po-
slov do vrednosti SIT protivrednosti 20.000
DEM za vsak posamezen posel, nad to vso-
to pa mora imeti ali predhodno soglasje
predstavnikov obeh večinskih družbenikov,
pisno pooblastilo skupščine družbe ali potr-
ditev predstavnikov obeh večinskih družbe-
nikov po faksu, telegramu ali s pismom, ter
prokurist Orel Viljem, Koper, Beblerjeva uli-
ca 5, imenovana 21. 10. 1999.

Rg-2129
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00383 z

dne 9. 12. 1999 pri subjektu vpisa MEDI-
AŠPED – špedicija, d.o.o., Škofije, se-
dež: Zgornje Škofije 4a, 6281 Škofije,
pod vložno št. 1/00762/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev, prokurista in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5327784
Osnovni kapital: 13,347.000 SIT
Ustanovitelji: Tul Neva, Škofije, Plavje

47a, vstopila 27. 10. 1989, vložila
7,000.000 SIT, Šavron Damijan, Ankaran,
Regentova 2b, vstopil 24. 1. 1990, vložil
3,000.000 SIT, in MEDIAŠPED – Špedici-
ja, d.o.o., Škofije, Škofije, Zgornje Škofije
4a, vstopil 24. 12. 1998, vložil 3,347.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Tul Vladimir, Izola, Sončno nabrežje
18, imenovan 24. 12. 1998.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 24. 12. 1998.

Rg-2131
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02677 z
dne 15. 12. 1999 pri subjektu vpisa MAR-
IMEX, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Kopališko nabrežje 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00735/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka s temile
podatki:

Matična št.: 5296854
Osnovni kapital: 85,285,015,12 SIT
Ustanovitelj: Eckert Franz, Alland, Glas-

hutten 1, vstopil 4. 4. 1997, vložil
85,285.015,12 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-2134
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/03096 z
dne 22. 12. 1999 pri subjektu vpisa CIMOS
KOPER, d.o.o., Proizvodnja avtomobil-
skih delov, Cesta Marežganskega upo-
ra 2, Koper, sedež: Cesta Marežganske-
ga upora 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03631/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5648700
Ustanovitelj: CIMOS INTERNATIONAL,

Avtomobilska industrija, d.d., Koper, Koper,
Cesta Marežganskega upora 2, izstopil
20. 12. 1999; CIMOS COMMERCE,
d.o.o., Trgovina z avtomobili in servisiranje,
Koper, Cesta Marežganskega upora 2, vsto-
pil 1. 6. 1998, vložil 2.665,896,000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-2137
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02508 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05738/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podat-
ki:

Matična št.: 1462741
Firma: MLADINSKI SERVIS SEŽANA,

IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI
MLADIH

Skrajšana firma: MLADINSKI SERVIS
SEŽANA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta št. 15
Ustanovitelji: Klub študentov Sežana, Se-

žana, Partizanska št. 15, Klub študentov ob-
čin Postojna in Pivka, Postojna, Trg padlih
borcev št. 5, in Klub študentov Ilirska Bistri-
ca, Ilirska Bistrica, Bazoviška št. 26, vstopili
29. 8. 1999, odgovornost:  odgovarjajo do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kolenc Nataša, Postojna, Kraig-
herjeva ulica št. 6, imenovana 29. 8. 1999,
kot v.d. direktorja zastopa zavod brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72300
Obdelava podatkov; 74400 Oglaševanje
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85323 Dejav-
nost dobrodelnih organizacij; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-2138
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02509 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05738/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev domače podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 1462741001
Firma: MLADINSKI SERVIS SEŽANA,

IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI
MLADIH, Organizacijska enota Ilirska Bi-
strica

Skrajšana firma: MLADINSKI SERVIS
SEŽANA, Organizacijska enota Ilirska Bi-
strica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Bazo-

viška št. 26
Ustanovitelj: MLADINSKI SERVIS

SEŽANA, IZVAJANJE INTERESNIH DE-
JAVNOSTI MLADIH, Sežana, Partizanska
cesta št. 15, vstopil 29. 8. 1999, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kolenc Nataša, Postojna, Kraig-
herjeva ulica št. 6, imenovana 29. 8. 1999,
kot vodja organizacijske enote jo zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
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turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72300
Obdelava podatkov; 74400 Oglaševanje;
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85323 Dejav-
nost dobrodelnih organizacij; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-2139
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02510 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05738/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev domače podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 1462741002
Firma: MLADINSKI SERVIS SEŽANA,

IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI
MLADIH, Organizacijska enota Postojna,

Skrajšana firma: MLADINSKI SERVIS
SEŽANA, Organizacijska enota Postoj-
na

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6230 Postojna, Trg padlih bor-

cev št. 5
Ustanovitelj: MLADINSKI SERVIS

SEŽANA, IZVAJANJE INTERESNIH DE-
JAVNOSTI MLADIH, Sežana, Partizanska
cesta št. 15, vstopil 29. 8. 1999, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kolenc Nataša, Postojna, Kraig-
herjeva ulica št. 6, imenovana 29. 8. 1999,
kot vodja organizacijske enote jo zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72300
Obdelava podatkov; 74400 Oglaševanje;
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85323 Dejav-
nost dobrodelnih organizacij; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-2141
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02818 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1470914
Firma: ZAVOD RCL – Razvojni center

za lesarstvo
Skrajšana firma: RCL
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6257 Pivka, Kolodvorska 9a
Ustanovitelji: BOHOR, d.d., Šentjur pri

Celju, Cesta Leona Dobrotinška 9, GAŠ-

PER, d.o.o., Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 22, GLIN POHIŠTVO, d.o.o., Nazar-
je, Lesarska cesta 10, GORENJE NOTRAN-
JA OPREMA, d.d., Velenje, Partizanska ce-
sta 12, Gospodarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, Dimičeva 13, Gozdno gospo-
darstvo Postojna, d.d., Postojna, Vojkova
9, INLES d.d., Ribnica, Kolodvorska ulica
22, JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d.,
Pivka, Kolodvorska 9a, KLI LOGATEC, d.d.,
Logatec, Tovarniška 36, KRASOPREMA,
Tovarna pohištva, d.d., Dutovlje, Dutovlje
127a, LESNA, d.d., Šentjanž pri Dravogra-
du, Šentjanž pri Dravogradu 133, LIKO, Vrh-
nika, d.d., Vrhnika, Verd 100a, LIPA, Tovar-
na pohištva, d.d., Ajdovščina, Lokarjev dre-
vored 1, LIP, Lesna industrija Bled, d.d.,
Bled, Ljubljanska cesta 32, LIP RADOM-
LJE, d.d., Radomlje, Pelechova cesta 15,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, STOL AMBIENTI, d.o.o.,
Kamnik, Korenova cesta 5, SVEA, Lesna
industrija, d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20.
julij 23, in Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,
Trbovlje, Savinjska cesta 31, vstopili 21. 9.
1999, odgovornost:  odgovarjajo do dolo-
čene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Milavec Igor, Postojna, Studeno 46,
imenovan 21. 9. 1999, kot vršilec dolžnosti
direktorja zastopa zavod brez omejtiev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999:
22130 Izdajanje revij in periodike; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 91120 Dejav-
nost strokovnih združenj.

Rg-2143
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02799 z
dne 27. 12. 1999 pri subjektu vpisa
LIBRIS, trgovsko in knjigotrško podjet-
je, d.o.o., Koper, LIBRIS, azienda com-
merciale ed libreria s.r.l. Capodistria, se-
dež: Prešernov trg 9, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02702/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5557747
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina 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; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 71402
Dejavnost videotek; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-2621
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02483
z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa LO-
GISTIC SERVICE KOPER, prometna
agencija, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrež-
je 30a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01360/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in naziva ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5386985
Ustanoviteljica: LUKA KOPER, d.d., Ko-

per, Vojkovo nabrežje 38, vstopila 8. 3.
1996, vložila 53,200.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; ADRIA KOMBI, nacio-
nalna družba za kombinirani promet, d.o.o.
& drugi, k.d., Ljubljana, Ljubljana, Tivolska
1, MEDIAMAR, Mednarodna pomorska in
špedicijska agencija, d.o.o., Koper, Ko-
per, Vojkovo nabrežje 23, izstopila 19. 7.
1999.

Rg-2622
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02546
z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa
COAST FINANCE, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05543/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev in prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 1331027
Ustanovitelji: Vattovani Lino, Ankaran,

Cahova 11, vstopil 17. 9. 1998, vložil
357.000 SIT, Kosmina Mitja, Koper, Istr-
ska cesta 108, vstopil 15. 4. 1999, vložil
357.000 SIT, SAMMONTANA s.r.l., Empo-
li, Italija, Via Tosco Romagnola 56, vstopil
15. 4. 1999, vložil 700.000 SIT, in EMO-
NA OBALA, d.d., Koper, Koper, Pristaniška
12, vstopila 15. 4. 1999, vložila 686.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kosmina Mitja, razrešen 15. 4. 1999;
prokurist Srabotič Aldo, Izola, IX. korpusa
17, imenovan 15. 4. 1999.

Rg-405932
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01016 z dne 16. 8. 1999 pri
subjektu vpisa SEA TRADE, družba za tr-
govino d.o.o., sedež: Pusterla 17, 6330
Piran, pod vložno št. 1/05349/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5787688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novljan Jurij, razrešen 21. 4. 1999;
direktor Horvat Jože, Portorož, Kajuhova
ul. 17, Lucija, imenovan 21. 4. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.
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Rg-408361
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00944 z dne 23. 9. 1999 pri
subjektu vpisa GRADBENO INDUSTRI-
JSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Ko-
per, Ul. 15. maja št. 16, sedež: Ul. 15.
maja št. 16, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00127/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta, zastopni-
kov, članov nadzornega sveta ter predsed-
nika in namestnika predsednika nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matičnašt.: 5076064
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Barrile Darij, razrešen
23. 4. 1999; Hočevar Zdravko, razrešen
23. 4. 1999 kot član uprave, odgovoren za
komercialno tehnično področje; Činč Šte-
fan, razrešen 23. 4. 1999 kot član uprave,
odgovoren za ekonomsko finančno področ-
je; generalni direktor Fabiani Peter, Komen,
Komen 150, imenovan 23. 4. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Boldin Anton,
Domio Marino, Marinič Ivo, Mavrič Vitomir,
predsednik, Peterlin Jožko in Pines Danilo,
namestnik predsednika, vsi izstopili 21. 4.
1999; Bolčina Alojz – namestnik predsed-
nika, Hrvatin Marinko, Mavrič Vitomir, Ma-
kovec Marjan – predsednik, Morgan Edi in
Zrimšek Vojko, vsi vstopili 23. 4. 1999.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) – 21. 4. 1999.

Rg-408364
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01077 z dne 23. 9. 1999 pri
subjektu vpisa TERMOPLASTI-PLAMA,
d.d., proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, Podgrad, sedež: Podgrad, 6244
Podgrad, pod vložno št. 1/02242/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika 3. skupščine in spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5042399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Jakovac Slavica, razrešena 20. 6.
1999.

Rg-408970
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02482 z dne 15. 11. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANTONA
UKMARJA p.o., Koper, sedež: Pot v gaj
2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00568/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni zavod,
spremembo firme, skrajšano firmo, spre-
membo ustanovitelja, zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5231825000
Firma: OSNOVNA ŠOLA ANTONA UK-

MARJA KOPER, SCUAOLA ELEMENTA-
RE ANTON UKMAR CAPODISTRIA

Skrajšana firma: OŠ A. UKMARJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Koper,

izstop 22. 11. 1996; Mestna občina Ko-
per, Koper, Verdijeva 10, vstop 22. 11.
1996, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Fister Irena, razrešena 1. 10.

1995 kot ravnateljica; zastopnica Jerman
Mila, razrešena 1. 10. 1995 kot pomočni-
ca ravnateljice; zastopnik Baloh Anton, Izo-
la, Korte št. 40, imenovan 24. 10. 1995,
kot ravnatelj zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1999:
5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Dejav-
nost menz; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92511 Dejavnost knjižnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sedež se v italijanskem jeziku glasi: Vi-
colo al Boschetto 2, Capodistria.

Rg-409113
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00777 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ELMEH d.o.o. elektrome-
hanične storitve Koper, sedež: Agrarne
reforme 15, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04386/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov, osnovnega kapi-
tala ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5801605
Firma: MODERATO CANTABILE d.o.o.,

trgovina in storitve
Skrajšana firma: MODERATO CANTA-

BILE d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Morova 25c
Osnovni kapital: 2,907.000 SIT
Ustanovitelj: ELEKTROMEHANIKA p.o.

Rijeka, izstop 1. 4. 1999; Crnošija Oskar,
Piran, Regentova 36, vstop 10. 2. 1993,
vložek 2,907.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1999:
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb.

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

Rg-409114
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00853 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MODA, Podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o., Portorož, sedež: Se-
ča 194b, 6320 Portorož, pod vložno št
1/04163/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in poslovnega deleža,
spremembo priimka družbenice in zastop-
nice ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5764521
Sedež: 6320 Portorož, Obala 130
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šturm Patricija, Sečov-

lje, Dragonja 18, vstop 15. 5. 1993, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šturm Patricija, imenovana
15. 5. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1999:
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-
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
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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; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domovin mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Dejavnost nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in

gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje.

Pri dejavnosti pod šifro 67130 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pod šifro 74120 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-409192
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02716 z dne 19. 11. 1999 pri
subjektu vpisa AD, trgovina, turizem, po-
sredovanje, zastopanje in gostinske sto-
ritve, d.o.o., sedež: Cesta Zore Perel-
lo-Godina 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04644/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5829194
Sedež: 6000 Koper, Obrtniška ulica 30
Dejavnost, izbrisana dne 19. 11. 1999:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 6330 Dejavnost potovalnih agen-

cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa.

Rg-409193
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02504 z dne 20. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GLG, projektiranje, d.o.o.,
sedež: Vojkovo nabrežje 23, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5401321
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Leben Iztok, Koper, Bidovčeva 8,
imenovan 30. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-409196
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02497 z dne 20. 11. 1999 pri
subjektu vpisa AGRACOS, notranja in
zunanja trgovina, d.o.o., Portorož, se-
dež: Obala 116, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/02543/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5538017
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Bužekijan Lidija, Portorož, Lucan
15, imenovana 6. 9. 1999; prokuristka Bu-
žekijan Jelka, Portorož, Lucan 15, imeno-
vana 6. 9. 1999.

Rg-409199
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02471 z dne 20. 11. 1999 pri
subjektu vpisa CENŠPED, podjetje za tr-
govinsko, posredniško, storitveno in
transportno dejavnost, d.o.o., sedež: Voj-
kovo nabrežje 30a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03206/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in osnovnih vložkov ter spremembo
bivališča družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5628539
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Necmeskal Gracijan, An-

karan, Kocjančičeva ulica 34, vstop
1. 7. 1992, vložek 625.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Štrukelj Ivan Branko,
Izola, Dolina 3, Jagodje, vstop 1. 7. 1992,
vložek 1,875.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-409207
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02590 z dne 18. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VISOKA ŠOLA ZA HOTE-
LIRSTVO IN TURIZEM, sedež: Obala 29,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04921/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5891736
Firma: TURISTICA – Visoka šola za

turizem
Skrajšana firma: TURISTICA.

Rg-409213
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01075 z dne 16. 11. 1999 pri
subjektu vpisa MAKSER, Storitveno in tr-
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govsko podjetje, d.o.o., Ilirska Bistrica,
sedež: Zabiče 30c, 6250 Ilirska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/03679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in predložitev čistopisa akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5703433
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:

0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,

pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivo, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina

na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 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-
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nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7470 Čiščenje stavb;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge dejavnosti javne higiene.

Čistopis akta o ustanovitvi družbe z dne
18. 6. 1999.

Rg-409216
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01222 z dne 13. 11. 1999 pri
subjektu vpisa KOPERINVEST, d.o.o., Pod-
jetje za gradnjo in prenovo stanovanj in
poslovnih prostorov, sedež: Ferrarska
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02350/00 vpsialo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev, uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnikov in pooblastil ter uskla-
ditev družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5512425
Ustanovitelja: INŽENIRING GALEB, p.o.,

Podjetje za investicije, inženiring, marketing,
organizacijo in svetovanje, Izola, izstop
25. 9. 1996; MARKETING GALEB, podjet-
je za trgovino, svetovanje in marketing,
d.o.o. Izola, Elvire Vatovec 4, vstop
13. 5. 1991, vložek 1,305.360 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Baraga Bogomir,
Izola, Emilia Driolia 11, vstop 27. 12. 1993,
vložek 692.640 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Baraga Bogomir, razrešen 1. 4. 1997
in imenovan za zastopnika, ki kot predsed-
nik uprave zastopa družbo brez omejitev;
direktor Grom Bojan, Koper, Milana Spasi-
ća 13, razrešen 1. 4. 1997 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 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; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z

lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Uskladitev družbene pogodbe (prečišče-
no besedilo) z dne 21. 1. 1998.

Rg-409218
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01300 z dne 14. 11. 1999 pri
subjektu vpisa NITA, Podjetje za navtični
turizem d.o.o., Piran, Oljčna pot 15, se-
dež: Oljčna pot 15, 6330 Piran, pod vlož-
no št. 1/00918/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, družbenikov in dele-
žev ter čistopis družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5332010
Firma: NITA, Podjetje za navtični turi-

zem, d.o.o.
Skrajšana firma: NITA, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Cesta solinar-

jev 6
Ustanovitelji: Tolja Jana, izstop 15. 7.

1999; Gašpar Gordan, Piran, Regentova
12, vstop 31. 5. 1993, vložek
1,123.333,34 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ogorevc Vladimir, Šmartno pod Šmar-
no goro, Spodnje Gameljne 27, vstop
15. 7. 1999, vložek 1,123.333,33 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Dimc Aleksan-
der, Ljubljana, Novi trg 1, vstop 15. 7.
1999, vložek 1,123.333,33 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tolja Jana, razrešena 15. 7. 1999;
direktor Ogorevc Matej, Šmartno pod Šmar-
no goro, Spodnje Gameljne 27, imenovan
15. 7. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Družbena pogodba (čistopis) z dne
15. 7. 1999.

Rg-409227
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01153 z dne 13. 11. 1999 pri
subjektu vpisa DISTRIEST, izvozno uvoz-
no trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Par-
tizanska 75a, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/03037/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in deležev družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5601703
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zavadlav Adriano, Devin –

Nabrežina, Italija, Sistiana 23f, vstop
24. 3. 1992, vložek 37,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Sossi Adriano,
Opčine, Italija, Ul. dei Salici št. 9/03, vstop
20. 5. 1994, vložek 112,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-409228
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02661 z dne 12. 11. 1999 pod
št. vložka 1/05716/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468588
Firma: TOMOS, d.o.o., proizvodnja

dvokoles in komponent, Koper
Skrajšana firma: TOMOS, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Šmarska 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PROMO, d.o.o., proizvod-

nja dvokoles, Koper, Šmarska 4, vstop
22. 10.1 999, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Petek Goran, Idrija, Vrh zelj 22, ime-
novan 22. 10. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Obad Iztok, Dekani, De-
kani 278, imenovan 22. 10. 1999, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnica Žerjal Ana, Ankaran, Vlaho-
vičeva 38, imenovana 22. 10. 1999, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28400 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 29110 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74150 Dejavnost holdin-
gov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
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svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-409229
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01118 z dne 12. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GROPIKO d.o.o. projektira-
nje, inženiring, nadzor in gradnja objek-
tov Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 10,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03326/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti in spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5647711
Firma: GROPIKO d.o.o., gradnje,

adaptacije in zaključna dela v gradbe-
ništvu

Skrajšana firma: GROPIKO d.o.o.
Osnovni kapital: 2,345.341 SIT
Ustanovitelj: Stojanovič Milorad, Piran,

Prešernovo nabrežje 26, vstop
24. 3. 1992, vložek 2,345.341 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žitko Darko, izstop
21. 6. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Stojanovič Milorad, razrešen
21. 6. 1999 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; direktor Žit-
ko Darko, razrešen 21. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 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 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb.

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

Rg-409233
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00989 z dne 11. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GRAMIND, splošno grad-
beno in trgovsko podjetje, d.o.o., Postoj-
na, sedež: Tržaška 36, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/03873/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov in spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5733243
Sedež: 6230 Postojna, Jamska ce-

sta 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlin Vladimir, izstop

11. 3. 1999; Rep Boris, izstop 11. 3.
1999; Požar Igor, izstop 11. 3. 1999; Diz-
dar Kerim, Kotor Varoš, BiđH, Sestara Pet-
kovič 25, vstop 20. 10. 1992, vložek
1,860.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rutar Miroslav, Ilirska Bistrica, Fabci
2, vstop 20. 10. 1992, vložek 240.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pavlin Vladimir, razrešen 11. 3.
1999; direktor Dizdar Kerim, imenovan
11. 3. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev, prokurist Rutar Miroslav, imenovan
11. 3. 1999.

Rg-409235
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01150 z dne 10. 11. 1999 pri
subjektu vpisa AO-ELEMENTI, proizvod-
nja in predelava lesa ter finančno-raču-
novodski inženiring, d.o.o., sedež: Ga-
brovica 18a, 6275 Črni Kal, pod vložno
št. 1/03544/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, druž-
benika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680441
Firma: AO-ELEMENTI, trgovina in ra-

čunovodstvo d.o.o.
Skrajšana firma: AO-ELEMENTI d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 8
Ustanovitelja: Šale Viljem, Ankaran, Bev-

kova ul. 42, vstop 19. 4. 1994, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
EKONOMSKI BIRO, svetovanje, projektira-
nje, knjigovodstvo d.o.o., Koper, Pristaniška
8, vstop 14. 6. 1999, vložek 1,350.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1999:
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-409237
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01059 z dne 10. 11. 1999 pri
subjektu vpisa TVIS, trgovina in računal-
ništvo, d.o.o., Koper, sedež: II. prekomor-
ske 31d, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03016/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov, naslova družbenika oziroma za-
stopnika, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5624185
Osnovni kapital: 3,400.000 SIT
Ustanovitelja: Čerkuč Wilhelm-Jakob

(prej vpisan kot Vili), izstop 7. 6. 1999; Perc
Igor, Koper, Erjavčeva ul. št. 18, vstop
11. 3. 1992, vložek 3,060.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Lever Grozdana,
Izola, Ulica IX. korpusa 11, vstop 7. 6.
1999, vložek 340.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Perc Igor, imenovan 11. 3. 1992, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Ma-
kovac Sonja, razrešena 7. 6. 1999 kot po-
močnica direktorja; prokuristka Lever Groz-
dana, imenovana 7. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6420 Telekomu-
nikacije; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-409246
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01045 z dne 29. 10. 1999 pri
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subjektu vpisa ADASTRA, softwarski in
hardwarski inženiring, d.o.o., sedež:
Obrtniška 24, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03296/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5646103
Sedež: 6000 Koper, Kovačičeva 38.

Rg-409252
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02630 z dne 20. 10. 1999 pri
subjektu vpisa QUALITY SPORT SYSTEM
d.o.o., trgovina in zastopanje, sedež: Ce-
sta na prisojo 2, 6280 Ankaran, pod vlož-
no št. 1/05503/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1274651
Dejavnost, izbrisana dne 20. 10. 1999:

2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
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.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1999:
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55510 Dejavnost menz; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

KRANJ

Rg-244
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02250 z dne 19. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GACHO, podjetje za trgo-
vino, turizem, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., Podnart, sedež: Podnart 64, 4244
Podnart, pod vložno št. 1/03341/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5686130
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999: 1822

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-

trične opreme, d.n.; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-

govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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; 5274
Druga popravila, d.n.; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60220 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševa-
nje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
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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.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Družbi se vpišejo omejitve pri dejavno-
stih pod šiframi: G 52.488 razen orožja in
streliva; K 74.12 razen revizijske dejavno-
sti; K 74.13 razen arbitraže.

Rg-256
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02128 z dne 9. 11. 1999 pod
št. vložka 1/06502/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža
družbe, povečanje osnovnega kapitala in
vložka družbenika ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1380885
Firma: DOKA SLOVENIJA, proizvod-

nja, prodaja in najem opažne tehnologi-
je, d.o.o.

Skrajšana firma: DOKA SLOVENIJA,
opažna tehnologija, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4248 Lesce, Železniška 6
Osnovni kapital: 97,000.000 SIT
Ustanovitelj: OESTERRREICHISCHE

DOKA SCHALUNGSTECHNIK, Gesell-
schaft m.b.H., Avstrija, Amstetten, Reichs-
strasse 23, vstopil 4. 2. 1999, vložil
97,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo s dne 13. 9. 1999.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno številko 1/31731/00, s firmo
DOKA, proizvodnja, prodaja in najem opaž-
ne tehnologije, d.o.o., Ljubljana, s sede-
žem na Trdinovi 5, Ljubljana.

Rg-748
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02054 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa PRONET, Kranj, d.o.o., ra-
čunalniški inženiring in trgovina, sedež:
Planina 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02852/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov družbeni-
kov, spremembo družbenikov in zastopni-
kov ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5548586
Osnovni kapital: 2,240.000 SIT
Ustanovitelji: Slavec-Vončina Smiljana,

Zupan Iztok, Bobnar Jurij in Rems dr. Mi-
ran, izstopili 25. 9. 1998; INFONET, Kranj,
d.o.o., podjetje za informacijsko svetova-
nje, inženiring in trgovino, Kranj, Planina 3,
vstopil 23. 5. 1994, vložil 504.000 SIT, ter
Frelih Slavko, Kranj, Pot za krajem 28, vlo-
žil 252.000 SIT, Gašperšič Aleš, Radovlji-
ca, Cankarjeva 12, vložil 504.000 SIT,

Šturm Gregor, Škofja Loka, Sveti duh 121,
vložil 252.000 SIT, Berčič Boštjan, Kranj,
Trojarjeva 17, vložil 504.000 SIT, in Tepina
Tomaž, Radovljica, Cankarjeva 12, vložil
224.000 SIT, vstopili 25. 9. 1998 – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Zupan Iztok, razrešen 25. 9. 1998;
direktorja Berčič Boštjan in Gašperšič Aleš,
imenovana 25. 9. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 6. 10. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 74400
Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 20. 9.
1999.

Rg-754
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00563 z dne 14. 10. 1999 pri
subjektu vpisa TRENČA, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Savska cesta 34,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi delne odsvojitve
poslovnih deležev in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5309808
Osnovni kapital: 25,521.911,53 SIT
Ustanovitelji: Krč Edita, Kranj, Galetova

7, vstopila 25. 5. 1994, vložila
5,940.224,91 SIT, Bajželj Afrodita, Kranj,
Delavska 47a, vstopila 25. 5. 1994, vložila
5,940.224,91 SIT, Pezdirc Rafael, Kranj,
Kocjanova 16, vstopil 24. 10. 1994, vložil
625.286,83 SIT, in ŽIVILA KRANJ, d.d.,
Naklo, Cesta na Okroglo 3, vstopila 4. 6.
1999, vložila 13,016.174,88 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-788
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00606 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati, d.d., sedež: Otoki
21, 4228 Železniki, pod vložno
št. 1/00327/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in dopolnitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5045401
Člani nadzornega sveta: Benedičič Min-

ka, izstopila 11. 6. 1998, Šturm Jože, Mar-
kelj Ciril in Pegam Primož, izstopili 22. 7.
1998; Perčič Vinko, Petrič Stojan in Filipič
Peter, vstopili 22. 7. 1998, ter Šink Ferdi-
nand, vstopil 11. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo.

Rg-790
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02069 z dne 12. 10. 1999 pri

subjektu vpisa GROCOM, trgovina in sto-
ritve, Kranj, d.o.o., sedež: Kolodvorska
1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02770/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5558298
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška 41.

Rg-803
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02080 z dne 19. 10. 1999 pod
št. vložka 1/06494/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1458744
Firma: BIRDS PARADISE, d.o.o., pod-

jetje za vzgojo malih živali, trgovino in
storitve, Cerklje

Skrajšana firma: BIRDS PARADISE,
d.o.o., Cerklje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4207 Cerklje, Češnjevek 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Osterman Alojz, Cerklje,

Češnjevek 36, vstopil 25. 8. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0125 Reja drugih živali; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15710 Proizvodnja
krmil; 15720 Proizvodnja hrane za hišne
živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
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6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9253 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-804
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02073 z dne 19. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ART-MAN HORVAT IN
OSTALI, d.n.o., podjetje za manage-
ment, proizvodnjo, trgovino in za-
stopstva, sedež: Kajuhova 2, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/06345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1357417
Dejavnost, izbrisana 19. 10. 1999:

1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 2710 Proizvodnja že-
leza, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2735 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin zunaj ECSC;
28511 Galvanizacija 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 90005 Druge storitve javne hi-
giene; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999:
15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 27100
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC);
27350 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC);
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 28720 Proizvodnja lahke kovinske em-

balaže; 32200 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih naprav; 32300 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, naprav in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 36300 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 55220
Dejavnost kampov; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55510 Dejavnost menz; 60220 Dejavnost
taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 74150 Dejavnost holdin-
gov; 74400 Oglaševanje; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 93030 Potrebna de-
javnost; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Rg-809
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00782 z dne 27. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ZVEZDA, tekstilna tovar-
na, d.d., sedež: Savska c. 46, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00052/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta, članov nadzornega sveta in naziva
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5089972
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Omejc Alojz, Kranj, Špikova 15, razrešen
2. 8. 1999 kot začasni direktor in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Kuralt Stanislav
in Podgorelc Janez, izstopila 19. 7. 1999;
Aleš Nada, ponovno vstopila 19. 7. 1999,
ter Matijaševič Mirko in Pogorelc Janez,
vstopila 19. 7. 1999.

Sprememba statuta z dne 19. 7. 1999.

Rg-2152
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02236 z dne 2. 12. 1999 pod
št. vložka 1/06512/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1471228
Firma: AB PLUS, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Ljubljan-

ska c. 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Starman Aleš, vložil

1,050.000 SIT, in Starman Igor, vložil
210.000 SIT, oba iz Škofje Loke, Ljubljan-
ska c. 1, ter PROTRANS, d.o.o., Ljubljana,
Zaloška 145, vložil 840.000 SIT – vstopili
15. 11. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Starman Aleš, imenovan 15. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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;
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; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
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storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje.

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

Rg-2156
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00572 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa GRAFIKA ŽNIDARIČ, ti-
skarstvo, d.o.o., Kranj, sedež: Zasavska
c. 62, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01039/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala in osnovnih vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5352932
Sedež: 4000 Kranj, Laze 7
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidarič Iztok, vstopil

21. 3. 1990, in Žnidarič Andreja, vstopila
2. 3. 1994, oba iz Kranja, Pot v Bitnje 45,
vložila po 2,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-2157
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00725 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa JBN PROGRAMJE, podjet-
je za računalniški inženiring, d.o.o., se-
dež: Skokova 2, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00648/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5308925
Sedež: 4000 Kranj, Pante 17.

Rg-2158
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00604 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa FESST, podjetje za finanč-
ne, elektro in strojne storitve, d.o.o., se-
dež: Podreča 74, 4211 Mavčiče, pod
vložno št. 1/04317/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, povečanje deleža družbenika,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5794374
Osnovni kapital: 3,566.715 SIT
Ustanovitelj: Krelj Thomas, Mavčiče, Po-

dreča 74, vstopil 1. 2. 1993, vložil
3,566.715 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28520 Splošna mehanična dela; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 28740 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in

popravila motornih vozil; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93040 Druge dejav-
nosti za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

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

Rg-2160
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00709 z dne 17. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA
LOKA, sedež: Podlubnik 1c, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/05936/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 1123050
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vo-

dopivec Janez, razrešen 26. 11. 1998; di-
rektor Murn Aleš, Škofja Loka, Zminec 107,
imenovan 26. 11. 1998, zastopa zavod
brez omejitev.

Rg-2161
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01935 z dne 16. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ALPSKI LETALSKI CENTER
LESCE-BLED, sedež: Begunjska 10,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/00174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sebe, pooblaščene za zastopanje,
s temile podatki:

Matična št.: 5145589
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lajovic Franc, razrešen 31. 8. 1999;
direktor Ekar Viljem, Preddvor, Tupaliče 18,
imenovan 1. 9. 1999, zastopa center brez
omejitev, razen pri sklepanju pogodb o na-
kupu, prodaji in dajanju v najem ali najema-
nju osnovnih sredstev nad vrednostjo
1,000.000 SIT, ko potrebuje sklep uprav-
nega odbora zavoda.

Rg-2162
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00639 z dne 16. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TELEFON TRADE, Kranj,
d.o.o., trgovina-servis, sedež: Staneta Ža-
garja 27a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02632/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti, spremembo
priimka in naslova družbenice in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5529778
Ustanoviteljica: Polak Barbara, Bled, Alp-

ska c. št. 17, vstopila 18. 4. 1995, vložila
1,643.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 16. 12. 1999:
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999: 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1999.
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Rg-2164
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02096 z dne 14. 12. 1999 pod
št. vložka 1/00989/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5351600004
Firma: B & B, d.o.o., Strokovna šola za

izobraževanje in usposabljanje v cest-
nem prometu, AVTOŠOLA B & B, JE-
SENICE

Skrajšana firma: B & B, d.o.o., AVTO-
ŠOLA B & B, JESENICE

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta marša-

la Tita 66
Ustanovitelj: B & B, d.o.o., Strokovna šo-

la za izobraževanje in usposabljanje v cest-
nem prometu, Kranj, Begunjska ulica 10,
vstopil 3. 5. 1999, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lotrič Branko, Kranj, Ručigajeva 13,
imenovan 3. 5. 1999, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost vpisana 14. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-2165
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02097 z dne 14. 12. 1999 pod
št. vložka 1/00989/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5351600006
Firma: B & B, d.o.o., Strokovna šola za

izobraževanje in usposabljanje v cest-
nem prometu, AVTOŠOLA B & B, RADOV-
LJICA

Skrajšana firma: B & B, d.o.o., AVTO-
ŠOLA B & B, RADOVLJICA

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska

cesta 31
Ustanovitelj: B & B, d.o.o., Strokovna šo-

la za izobraževanje in usposabljanje v cest-
nem prometu, Kranj, Begunjska ulica 10,
vstopil 3. 5. 1999, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lotrič Branko, Kranj, Ručigajeva 13,
imenovan 3. 5. 1999, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;

60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-2167
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00581 z dne 13. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TEHNOMAT, proizvodno in
trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež:
Reševa ulica 7, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02580/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in deležev družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5519993
Osnovni kapital: 13,020.000 SIT
Ustanovitelja: Česnik Uroš, vstopil

10. 9. 1991, vložil 11,718.000 SIT, in Če-
snik Drago, vstopil 19. 11. 1996, vložil
1,302.000 SIT, oba iz Kranja, Reševa
ul. 10a, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-2169
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02005 z dne 13. 12. 1999 pri
subjektu vpisa B & B, podjetje za storitve
v cestnem prometu, d.o.o., Kranj, sedež:
Ručigajeva 13, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00989/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351600
Firma: B & B, d.o.o., Strokovna šola za

izobraževanje in usposabljanje v cest-
nem prometu

Skrajšana firma: B & B, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Begunjska ulica

10
Dejavnost, izbrisana 13. 12. 1999:

6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999:
60220 Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-2170
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00643 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa SPEKTER INVEST, grad-
beni inženiring in poslovne storitve,
Kranj, d.o.o., sedež: Škofjeloška c. 5,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/03191/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, deležev družbenikov, zastop-
nika, naslova družbenika in zastopnika ter
prokuro s temile podatki:

Matična št.: 5588642
Firma: SPEKTER INVEST, gradbeni in-

ženiring in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEKTER INVEST,

d.o.o.

Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucin-
ski trg 13

Ustanovitelj: Ostanek Anton, izstopil
14. 6. 1999; Lah Radoslav, Škofja Loka,
Tavčarjeva ulica 27, vstopil 22. 8. 1997,
vložil 1,608.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ostanek Anton, razrešen 14. 6.
1999; direktor Lah Radoslav, imenovan
22. 8. 1997, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokuristka Lah Mojca, imenovana
4. 6. 1999, oba iz Škofje Loke, Tavčarjeva
ulica 27.

Rg-2171
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00671 z dne 8. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ROMIX, trgovina na drob-
no in debelo, d.o.o., Kranj, sedež: Ka-
liška 21, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04932/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, vložka družbenika in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5780616
Firma: ROMIX, družba za izvajanje za-

ključnih gradbenih del, trgovino in stori-
tve, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,167.876,10 SIT
Ustanovitelj: Šukalo Boris, Kranj, Kališka

21, vstopil 12. 5. 1993, vložil
2,167.876,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
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; 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; 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; 5162 Trgovi-
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na na debelo z gradbenimi stroji; 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; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-2173
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02291 z dne 29. 12. 1999
pod št. vložka 1/06532/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1469339
Firma: DONKO EMINENT, podjetje za

trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DONKO EMINENT,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Predoslje 113
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Donko Gabriela, Kranj,

Predoslje 113, vstopila 30. 12. 1998, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Donko Gabriela, imenovana
30. 12. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Dru-
go založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 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; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-2178
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02070 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa FINGRAF, tiskarstvo, trgo-
vina, finančno-računovodske storitve,
d.o.o., sedež: Planina 12, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/05648/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, vložkov družbenikov, zastop-
nikov in naziva zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5920124

Sedež: 4000 Kranj, Gosposvetska 13
Ustanoviteljica: Gregorc Matjaž, izstopil

13. 1. 1997, in Gregorc Urška, izstopila
5. 10. 1999; Zakojč Zdenka, Kranj, Gos-
posvetska ul. 13, vstopila 9. 11. 1995, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gre-
gorc Matjaž, razrešen 13. 1. 1997; Zakojč
Zdenka, razrešena 14. 9. 1999 kot druž-
benica in imenovana za poslovodjo, ki za-
stopa brez omejitev.

Rg-2179
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00820 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa VIMIT, avtoprevozništvo
Tenetiše, d.o.o., sedež: Tenetiše 30,
4204 Golnik, pod vložno št. 1/05294/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, vložka družbe-
nika in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5857830
Osnovni kapital. 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vindišar Mitja, Golnik, Te-

netiše 30, vstopil 11. 4. 1994, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 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; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obut-
ve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
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z oblačili in obutvijo; 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 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; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov.

Rg-2181
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00815 z dne 21. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KOMUNALA A, javno pod-
jetje, Kranj, p.o., sedež: Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00082/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5067731
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bu-

lovec Florijan, Preddvor, Nova vas 10, raz-
rešen 31. 7. 1999 kot direktor in imenovan
1. 8. 1999 za vršilca dolžnosti direktorja, ki
zastopa podjetje neomejeno, razen v zade-
vah večje vrednosti, ki se nanašajo na vla-
ganja, investicijske odločitve, nakup, pro-
dajo osnovnih sredstev ter oddajanje teh
sredstev v začasno uporabo, za katere po-
trebuje sklep delavskega sveta.

Rg-2182
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02283 z dne 20. 12. 1999 pod
št. vložka 1/06522/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1469207
Firma: OCULUS OM, podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo, izobraževanje in
zdravstvene storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Jesenice
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelj: Mihelčič Matjaž, Jesenice,

Razgledna pot 7, vstopil 11. 11. 1999, vlo-
žil 2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihelčič Matjaž, imenovan 11. 11.
1999, kot poslovodja-direktor zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85122 Specialistična izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost; 85130 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
52.488 opravlja vse, razen dejavnosti z
orožjem in strelivom.

Rg-2183
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02190 z dne 17. 12. 1999 pod
št. vložka 1/06521/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1468855
Firma: IC DOM, nepremičnine in inže-

niring, d.o.o.
Skrajšana firma: IC DOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 20
Osnovni kapital: 103,200.000 SIT
Ustanovitelja: ISKRA COMMERCE

TRGOVINA, d.o.o., trgovsko podjetje, Kot-
nikova 28, Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova
28, vložila 61,920.000 SIT, in FACTOR,
družba za svetovanje, trgovino in leasing,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, vložil
41,280.000 SIT – vstopila 16. 7. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marjek Ivan, Preddvor, Hotemaže 84,
imenovan 16. 7. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-

dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme opravljati revizijskih de-
javnosti.

Rg-2184
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01971 z dne 17. 12. 1999 pri
subjektu vpisa M SORA, Kmetijsko goz-
darska zadruga, z.o.o., Žiri, sedež: Trg
svobode 2, 4226 Žiri, pod vložno
št. 1/05271/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5142377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pečelin Karmen, razrešena 31. 8.
1999; direktorica Primožič Frančiška, Žiri,
Čevljarska ul. 55, imenovana 1. 9. 1999,
zastopa zadrugo brez omejitev.

Rg-2185
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02315 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa JELOVICA, lesna industri-
ja, d.d., sedež: Kidričeva 58, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00048/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5040043
Osebe, pooblaščene za zastopanje, in

sicer direktorji Ribnikar Iztok, Bergant Joži-
ca, Pegam Primož in Prevodnik Frančišek,
so bile razrešene 30. 11. 1999.

Rg-2186
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01915 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRAEMECO, DRUŽBA ZA
UPRAVLJANJE IN SVETOVANJE, d.d., se-
dež: Savska loka 4, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/06255/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 1303929
Član nadzornega sveta: Peterlin Sašo je

vstopil 18. 8. 1999.

Rg-2187
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02409 z dne 22. 12. 1999 pod
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št. vložka 1/06524/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Ljubljani zaradi spremembe sedeža
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1293702
Firma: P.I.A. NEPREMIČNINE, posre-

dovanje, zastopanje in prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: P.I.A. NEPREMIČNINE,

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucin-

ski trg 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
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.

Pred prenosom sedeža je bila družba z
isto firmo vpisana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod vl. št. 1/31064/00.

Rg-2188
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02253 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJSKA MLEKARNA,
d.d., sedež: Smledniška cesta 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00868/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev k
Ljubljanskim mlekarnam, d.d., pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5147131
Pripojitev k družbi Ljubljanske mlekarne,

mlekarska industrija, d.d., Ljubljana, Tolsto-
jeva 63 (vl. št. 1/2783/00), na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 16. 11. 1999. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-2189
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00797 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KOLAK, Podjetje za grad-
beništvo, obrt in osebne storitve, stano-
vanjsko-komunalne dejavnosti in ureja-
nje naselja in prostora ter finančne, teh-
nične in poslovne storitve, d.o.o., Kranj,
sedež: Letenice 32, 4204 Golnik, pod

vložno št. 1/05236/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, naslova družbenika
in zastopnika, ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5542251
Firma: KOLAK, podjetje za tehnične

in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOLAK, d.o.o.
Sedež: 4204 Golnik, Letenice 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kolak Miro, Medvode, Škof-

jeloška 27, izstopil 19. 11. 1991; Kolak Mi-
ro, Golnik, Letenice 32, vstopil
19. 11. 1991, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolak Miro, imenovan 10. 1. 1992,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2190
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02407 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRA INDUSTRIJA
SESTAVNIH DELOV, d.d., sedež: Savska
Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o pogojnem povečanju
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5045169
Vpiše se sklep skupščine z dne 2. 12.

1999, da se osnovni kapital družbe pogoj-
no poveča za 97,106.000 SIT zaradi pripo-
jitve družbe ISKRA OTC, d.d.

Rg-2191
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01934 z dne 21. 12. 1999 pri
subjektu vpisa BEKER, proizvodnja, inže-
niring in zastopanje Krmelj, k.d., sedež:
Pot v Bitnje 33, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05731/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje k.d. v d.o.o.,
spremembo firme in skrajšane firme, os-
novnega kapitala in osebe, pooblaščene za
zastopanje, ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5938724
Firma: BEKER, zastopanje in trgovi-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kamenik Franc, Ljubljana,

Celovška 99b, vstopil 18. 3. 1996, vložil
840.000 SIT, in Krmelj Igor, Kranj, Pot v
Bitnje 33, izstopil iz k.d. in vstopil v
d.o.o. 30. 8. 1999, vložil 1,260.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kamenik Franc, imenovan 30. 8.
1999.

Dejavnost, izbrisana 21. 12. 1999:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999:
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje.

Rg-2192
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02305 z dne 16. 12. 1999 pri
subjektu vpisa DELIKATESA, trgovsko
podjetje, d.d., sedež: Titova 22, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/00692/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
prevzete družbe k družbi ŽIVILA, d.d., s
temile podatki:

Matična št.: 5024641
Pripojitev k ŽIVILA KRANJ, trgovina in

gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3
(vl. št. 1/299/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 24. 9. 1999. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-2193
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02304 z dne 16. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ŽIVILA KRANJ, trgovina in
gostinstvo, d.d., sedež: Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo, pod vložno
št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o pogojnem povečanju
kapitala, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5241006
Dejavnost, izbrisana 16. 12. 1999:

15812 Dejavnost slaščičarn; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
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; 93030
Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 15710
Proizvodnja krmil; 15810 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
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mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2461 Proizvodnja razstreliv;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3541 Proizvodnja motornih ko-
les; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 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.; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
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; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo

električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55510 Dejav-
nost menz; 60220 Dejavnost taksistov;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov širo-
ke porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74400
Oglaševanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 93040 Druge dejav-
nosti za nego telesa.

Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 10.
1999, da se osnovni kapital pogojno pove-
ča za 200,000.000 SIT zaradi pripojitve
delniških družb DELIKATESA, d.d., Jeseni-
ce, in AGROTEHNIKA-TRGOVINA, d.d.,
Ljubljana, k tej družbi.

Sprememba statuta z dne 28. 10. 1999.

Rg-2194
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02222 z dne 22. 12. 1999 pod
št. vložka 1/06525/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1468863
Firma: XXL STUDIO MEJOVŠEK & CO.,

kreativni marketing, d.n.o.
Skrajšana firma: XXL STUDIO

MEJOVŠEK & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4208 Šenčur, Delavska c. 24
Ustanovitelja: Majovšek Matej, Velenje,

Šaleška c. 18a, in Mrak Irena, Tržič, Virje
10, vstopila 25. 10. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Majovšek Matej in Mrak Irena, ki je
izvzeta od zastopanja, imenovana 25. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-

strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2195
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01974 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa VITAVA, marketing in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Kidričeva 75, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/06301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poviša-
nje osnovnega kapitala in osnovnega vložka
družbenika ter spremembo akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 1305077
Osnovni kapital: 41,299.068 SIT
Ustanoviteljica. Palyvoda Valentyna, Ki-

jev, Matezalka 2/12, vstopila 19. 5. 1998,
vložila 41,299.068 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 8. 1999.

Rg-2196
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02129 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ART-MAN HORVAT IN
OSTALI, d.n.o., podjetje za manage-
ment, proizvodnjo, trgovino in za-
stopstva, sedež: Kajuhova 2, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/06345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1357417
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 3310

Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-2197
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02251 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TRIGLAV KONFEKCIJA
KRANJ, d.d., sedež: Savska c. 34, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00067/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033799
Član nadzornega sveta: Žakelj Viktor, iz-

stopil 25. 10. 1999; Frelih Marija, vstopila
29. 10. 1999.
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Rg-2198
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02230 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZORAN RANT,
raziskave, razvoj, proizvodnja in proda-
ja proizvodov, sistemov in uslug s po-
dročja hladilstva, klimatizacije in suše-
nja, d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva
66a, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00270/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5042097
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ši-

frar Igor, Škofja Loka, Pod Plevno 74, raz-
rešen 24. 10. 1999 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 74833 Druga splošna
tajniška opravila.

Rg-2200
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02186 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa LOŠKA KOMUNALA, oskr-
ba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka,
sedež: Kidričeva 43a, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/00725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5075556
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žu-

mer Mateja, Škofja Loka, Tavčarjeva 27, raz-
rešena 24. 10. 1999 kot vršilka dolžnosti
direktorja in imenovana 25. 10. 1999 za di-
rektorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2203
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02310 z dne 27. 12. 1999 pri
subjektu vpisa PRIMAKEM, d.o.o., Kemij-
ski izdelki, Tržič, sedež: Mlaka 10, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/01053/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5373921
Firma: PRIMAKEM, d.o.o., Kemijski iz-

delki
Skrajšana firma: PRIMAKEM, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Cesta na Kla-

nec 29
Osnovni kapital: 5,471.853 SIT
Ustanovitelj: Šmid Samo, izstopil 25. 11.

1999; Šmid Rudi, Kranj, Britof 83, vstopil
25. 1. 1990, vložil 5,471.853 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-2205
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02307 z dne 28. 12. 1999

pri subjektu vpisa ISKRA OTC, Tovarna
orodij in naprav, d.d., sedež: Savska Lo-
ka 4, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01292/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045100
Skrajšana firma: ISKRA OTC
Člani nadzornega sveta: Oberstar Janez,

Mubi Marjan in Rozman Rajko, izstopili
1. 12. 1999; Razpotnik Vesna, Hafner Ja-
nez in Maček Franc, vstopili 1. 12. 1999.

Rg-2206
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02362 z dne 31. 12. 1999
pri subjektu vpisa ISKRA OTC, Tovarna
orodij in naprav, d.d., sedež: Savska Lo-
ka 4, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01292/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzeti družbi k
ISKRA ISD, d.d., Kranj, s temile podatki:

Matična št.: 5045100
Pripojitev k ISKRA INDUSTRIJA

SESTAVNIH DELOV, d.d., vl.
št. 1/1293/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 29. 10. 1999. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-2207
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02104 z dne 27. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRAEMECO, DRUŽBA ZA
UPRAVLJANJE IN SVETOVANJE, d.d., se-
dež: Savska Loka 4, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/06255/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naziva ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 1303929
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Šenk Marija, Kranj, Predoslje 159, razreše-
na 30. 9. 1999 in imenovana za direktori-
co, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2208
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02363 z dne 31. 12. 1999
pri subjektu vpisa ISKRA INDUSTRIJA
SESTAVNIH DELOV, d.d., sedež: Savska
Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev ISKRA OTC, d.d., pri
prevzemni družbi in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5045169
Osnovni kapital. 508,672.000 SIT
Pripojitev ISKRE OTC, tovarna orodij in

naprav, d.d., vl. št. 1/1292/00, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 29. 10. 1999.

Rg-2209
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02194 z dne 30. 12. 1999
pod št. vložka 1/06531/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1470752
Firma: ZOBOZDRAVSTVO OBLAK,

specialistično in splošno zobozdravstvo,
d.o.o.

Skrajšana firma: ZOBOZDRAVSTVO
OBLAK, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4220 Škofja Loka, Pod Plev-
no 93

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Čedomir, Ljubljana,

Štihova ulica 8, Oblak Jože-Miroslav, Bohinj-
ska Bistrica, Triglavska cesta 34, in Oblak
Matjaž, Škofja Loka, Partizanska cesta 43,
vstopili 18. 10. 1999, vložili po 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Oblak Jože-Miroslav, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Oblak Matjaž,
imenovana 18. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999:
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 85122 Speciali-
stična izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost; 85130 Zobozdravstvena dejavnost;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-2210
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/00686 z dne 31. 12. 1999
pri subjektu vpisa CREINA, proizvodnja in
trgovina kmetijskih in industrijskih stro-
jev in naprav, d.d., Kranj, sedež: Ul. Mir-
ka Vadnova 8, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00047/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe LOKATERM,
d.o.o., k tej družbi, sklep o povečanju os-
novnega kapitala, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo dejavnosti, statuta in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5076927
Osnovni kapital: 194,376.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Tičar Stanislav,

Pavlin Romana in Kegljevič Tomislav, izsto-
pili 24. 6. 1999; Trilar Franc, Gačnik Boris
in Goličič Jože, vstopili 24. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1999: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se sklep skupščine z dne
24. 6. 1990, da se osnovni kapital z vložki
(zaradi pripojitve) poveča za 8,760.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 24. 6. 1999.
Pripojitev LOKATERM, d.o.o., Škofja Lo-

ka, vl. št. 1/73/00, k tej družbi na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 23. 6. 1999.

Rg-2212
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02440 z dne 31. 12. 1999
pri subjektu vpisa ŽIVILA KRANJ, trgovina
in gostinstvo, d.d., sedež: Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo, pod vložno
št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzemni družbi:
DELIKATESE, d.d., Jesenice, in
AGROTEHNIKE-TRGOVINE, d.d., Ljublja-
na, s temile podatki:

Matična št.: 5241006
Pripojitev družbe DELIKATESA, trgovsko

podjetje, d.d., Jesenice, Titova 22, vl.
št. 1/692/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 24. 9. 1999.

Pripojitev družbe
AGROTEHNIKA-TRGOVINA, d.d., Ljubljana,
vl. št. 1/6105/00, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 24. 9. 1999.

Rg-2213
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02169 z dne 31. 12. 1999 pri
subjektu vpisa MERCATOR GORENJSKA,
trgovsko podjetje, d.d., sedež: Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00031/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev ŠPECERIJE BLED,
d.d., pri prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5000424
Pripojitev ŠPECERIJE Bled, d.d. (vl.

št. 1/244/00), k tej družbi na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 28. 10. 1999.

Rg-2215
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/00772 z dne 31. 12. 1999
pri subjektu vpisa ŽELEZARNA JESENICE,
d.o.o., sedež: C. železarjev št. 8, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/02212/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe SŽ, S.E.I.K.O. – ŽJ, d.o.o., k tej
družbi, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5475619
Osnovni kapital: 1.700,939.412,20 SIT
Ustanovitelj: Slovenske železarne, 1000

Ljubljana, Gerbičeva 98, vstopile 31. 12.
1999, vložile 182,348.412,20 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Pripojitev družbe Slovenske železarne
S.E.I.K.O. – ŽJ, d.o.o. (vl. 1/4180/00) na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 6.
1999.

Rg-2218
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02303 z dne 13. 12. 1999 pod

št. vložka 1/06518/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1469347
Firma: HOTEL ŠPIK, gostinstvo in turi-

zem, d.o.o.
Skrajšana firma: HOTEL ŠPIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4282 Gozd Martuljek, Jezer-

ci 21
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelj: PETROL, slovenska naftna

družba, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska
c. 50, vstopil 29. 11. 1999, vložil
25,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pinterič Ivan, Brežice, Cesta prvih
borcev 26, imenovan 29. 11. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999:
15520 Proizvodnja sladoleda; 15810 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15820 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na 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; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55220 Dejavnost kam-
pov; 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; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-

nančnim posredništvom; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Rg-2220
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02338 z dne 10. 12. 1999 pri
subjektu vpisa DOMEL HOLDING, družba
pooblaščenka, d.d., sedež: Otoki 21,
4228 Železniki, pod vložno
št. 1/06475/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pooblastila upravi za povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1294156
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 21.

čl. statuta z dne 27. 3. 1999, da se osnovni
kapital poveča za 243,667.500 SIT z izda-
jo novih delnic za vložke (odobreni kapital).

Rg-2222
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01973 z dne 10. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ŠPECERIJA, veletrgovina
Bled, d.d., sedež: Kajuhova 3, 4260
Bled, pod vložno št. 1/00244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025222
Člana nadzornega sveta: Janša Helena

in Medved Marko, izstopila 25. 8. 1999;
Podrekar Miro in Nagode Marjan, vstopila
25. 8. 1999.

Rg-2223
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02202 z dne 10. 12. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJSKA BORZNO
POSREDNIŠKA DRUŽBA, d.d., Kranj, se-
dež: Koroška c. 33, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/05887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5943086
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT.

Rg-2225
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02168 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ŠPECERIJA, veletrgovina
Bled, d.d., sedež: Kajuhova 3, 4260
Bled, pod vložno št. 1/00244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev k druž-
bi MERCATOR GORENJSKA, d.d., pri prev-
zeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5025222
Pripojitev k družbi MERCATOR

GORENJSKA, d.d., Škofja Loka, Kidričeva
54 (vl. št. 1/31/00), na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 28. 10. 1999. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-2227
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02023 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ŠEŠIR, tovarna klobukov,
d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva 57,
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4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00046/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034248
Člani nadzornega sveta: Cvetan Zlata,

Jarc Marija, Stermecki Ivanka in Zakotnik
Milena, izstopile 26. 3. 1998; Maček Mat-
jaž, vstopil 26. 3. 1998, Podnar Vida, po-
novno vstopila 26. 3. 1998, in Šubic Kristi-
na, vstopila 26. 3. 1998.

Rg-2228
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02181 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa IBI KRANJ, proizvodnja ža-
karskih tkanin, d.d., sedež: Jelenčeva uli-
ca 1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00051/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5036640
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sajovic Mihael, razrešen 31. 10.
1999; direktor Sirc Franc, Bled, Mladinska
23a, imenovan 1. 11. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-2230
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02102 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa SIRIS, Inženiring in trgovi-
na, d.o.o., Kranj, sedež: Stara cesta 10,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00554/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, naslova ustanovitelja in za-
stopnika ter družbene pogodbe, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5404614
Firma: SIRIS, inženiring in trgovina,

d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Cesta 1. maja 63
Ustanovitelja: Indihar Simon, Kranj, Ce-

sta 1. maja 63, vstopil 15. 12. 1989, vložil
1,091.382,30 SIT, in UNICONTROL
ELECTRONIC, GMBH, Mannheim, Nemči-
ja, Friedrichstrasse 45, vstopil 25. 2. 1990,
vložil 467.735,40 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Indihar Simon, Kranj, Cesta 1. maja
63, imenovan 15. 12. 1989, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 6420 Teleko-
munikacije; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Rg-2231
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02124 z dne 7. 12. 1999 pod
št. vložka 1/06514/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1468464
Firma: RSTM, Računovodske storitve,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Savska c. 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kešar Mateja, Naklo, Go-

renjska c. 10, vstopila 15. 10. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kešar Mateja, imenovana 15. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 65210
Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2232
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02107 z dne 7. 12. 1999 pod
št. vložka 1/06515/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1459538
Firma: RDF, družba za zobozdravstve-

no dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: RDF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Mlaška c. 109
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Ravnihar Irena in

Ravnihar Benjamin, oba iz Kranja, Mlaška
cesta 109, vstopila 29. 9. 1999, vložila po
1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rupnik Ravnihar Irena, imenovana
29. 9. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85121 Osnovna izvenbol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zo-
bozdravstvena dejavnost; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravlja-
jo zdravniki; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.

Rg-2234
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01985 z dne 6. 12. 1999 pod
št. vložka 1/06513/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Ljubljani, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti in osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5279780
Firma: VIA, trgovina in turizem, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4225 Sovodenj, Koprivnik 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bavčar Igor, izstopil

18. 5. 1999; Milatovič Lidija, Sovodenj, Ko-
privnik 20, vstopila 18. 5. 1999, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bavčar Igor, razrešen 18. 5. 1999;
direktorica Milatovič Lidija, imenovana 18. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55234 De-
javnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/2140/00 z isto firmo.

Rg-2235
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02052 z dne 6. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ŽAKELJ BENO IN STRICA,
trgovina in posredništvo, Žirovski vrh,
d.n.o., sedež: Žirovski vrh 73, 4226 Žiri,
pod vložno št. 1/05949/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in po-
godbe o ustanovitvi družbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5957672
Firma: ŽAKELJ BENO IN STRICA, Tr-

govina in posredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽAKELJ BENO IN

STRICA, d.n.o.
Sedež: 4226 Žiri, Pionirska pot 8
Dejavnost, izbrisana 6. 12. 1999: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 29530 Proizvodnja strojev za živil-
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sko in tobačno industrijo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, 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; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
27. 9. 1999.

Rg-2236
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02049 z dne 6. 12. 1999 pri
subjektu vpisa FORMAT, zasebna družba
za grafično dejavnost, Kranj, d.o.o., se-
dež: Visoko 7f, 4208 Šenčur, pod vložno
št. 1/00509/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in poslovnih deležev, spremembo sedeža in
pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5868181
Sedež: 4209 Žabnica, Zgornje Bit-

nje 10c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bidovec Borut, Šenčur, Vi-

soko 7f, in Furlan Darko, Kranj, Šorlijeva 21,
vstopila 17. 11. 1989, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 9. 1999.

Rg-2237
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01993 z dne 6. 12. 1999 pri
subjektu vpisa SKIPASS TRAVEL, turizem,
zastopanje, prodaja, d.o.o., sedež: Kranj-
ska Gora, 4280 Kranjska Gora, pod vlož-
no št. 1/06383/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1391542
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mihaič Nikola, Piran, Cankarjevo na-
brežje 15, imenovan 3. 9. 1999.

LJUBLJANA

Rg-343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01934 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa IMPREX TRADE, Podjetje za tr-

govino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15714/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5571111
Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na 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
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.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;

5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
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; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 3. 1998.

Rg-346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03158 z dne 28. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32066/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1429973
Firma: FOCUS – KAVČIČ IN OSTALI,

družba za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: FOCUS – KAVČIČ in

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Clevelandska

ulica 27
Ustanovitelja: Kavčič Janez in Kavčič Er-

na, oba iz Ljubljana, Clevelandska ulica 27,
vstopila 8. 6. 1999, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kavčič Janez in direktorica Kavčič
Erna, imenovana 8. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
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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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03150 z dne 24. 6. 1999 od št.
vložka 1/32059/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422669
Firma: VEIT TEAM, trgovsko in servi-

sno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VEIT TEAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Zoisova ulica

8, Vir

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Burja Urška, Mengeš, Slo-

venska cesta 24, in Veit Janez, Domžale,
Zoisova ulica 8, Vir, vstopila 4. 6. 1999,
vložila po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Veit Janez in Burja Urška, ter pro-
kuristka Veit Metilda, Domžale, Zoisova uli-
ca 8, Vir, imenovani 4. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na 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-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
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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; 6022 Dejavnost taksistov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03148 z dne 30. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Krškem,
spremembo firme in skrajšane firme, sede-
ža, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
nika, ustanovitelja in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5708605
Firma: BABY CENTER, trgovina, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: BABY CENTER, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

130
Osnovni kapital: 44,444.444 SIT
Ustanovitelji: Zorko Igor, Brežice, Peš-

pot 12, vstopil 30. 12. 1994, vložil
16,100.000 SIT, Zorko Andreja, Brežice,
Pešpot 12, vstopila 10. 3. 1997, vložila
3,900.000 SIT, in MERIT INTERNATIONAL,
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 130, vstopil 7. 6. 1999, vložil
24,444.444 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zorko Igor, imenovan 30. 12. 1994,
in zastopnik Bevk Marjan, Ljubljana, Bro-
darjev trg 4, imenovan 7. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl.
št. 1/2897/00.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 6. 1999.

Rg-351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02852 z dne 24. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALKOR, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kremžarjeva 20, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17953/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5839882
Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 100.

Rg-353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02389 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRAS, d.o.o., družba za pro-
jektiranje, inženiring, tehnično svetova-
nje in izvajanje gradbenih in sanacijskih
del, sedež: Dimičeva ulica 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30235/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1272608
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Černe Gojmir, Trzin, Kidri-

čeva ul. 68, vložil 546.163 SIT, Gostič Bo-
rut, Ljubljana, Postojnska ul. 3, vložil
322.027 SIT, Janežič Igor, Dob, Žeje 57,
vložil 322.027 SIT, Prokop Branko, Ljublja-
na, Ul. Molniške čete 19, vložil 210.063
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SIT, Kos Jože, Ljubljana, Izletniška 2, vložil
140.070 SIT, Kotar Maja, Ljubljana,
Glinškova pl. 29, vložila 111.930 SIT, Ka-
pevski Duško, Kranj, Kališka ul. 4, vložil
111.930 SIT, Hauschen Martin, Ljubljana,
Rožna dolin, C. V 10, vložil 111.930 SIT,
Bergant Matevž, Kamnik, Japljeva ul. 6, vlo-
žil 111.930 SIT, in Žarnić Roko, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 138, vložil 111.930 SIT
– vstopili 29. 1. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, izbrisana 10. 6. 1999: 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1999.

Rg-354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02388 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEOT, d.o.o., družba za pro-
jektiranje, inženiring, tehnično svetova-
nje in izvajanje geotehničnih del, sedež:
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30234/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1245082
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Černe Gojmir, Trzin, Kidri-

čeva ul. 68, vložil 545.834 SIT, Gostič Bo-
rut, Ljubljana, Postojnska ul. 3, vložil
321.831 SIT, Janežič Igor, Dob, Žeke 57,
vložil 182.014 SIT, Prokop Branko, Ljublja-
na, Ul. Molniške čete 19, vložil 321.831
SIT, Kapevski Duško, Kranj, Kališka ul. 4,
vložil 111.930 SIT, Kotar Maja, Ljubljana,
Glinškova pl. 29, vložila 111.930 SIT, Špa-
capan Igor, Šmarje Sap, Jakhova c. 13, vlo-
žil 56.070 SIT, Brožič Dušanka, Ljubljana,
Linhartova c. 62, vložila 56.070 SIT, Isako-
vič Saša, Ljubljana, Trg prekomorskih bri-
gad 6, vložil 56.070 SIT, Fašalek Marko,
Ljubljana, Ziherlova 41, vložil 56.070 SIT,
Bertoncelj Milica, Maribor, Heroja Šlandra
27, vložila 56.070 SIT, Dular Anton, Ljub-
ljana, Ul. talcev 9, vložil 56.070 SIT, Zobec
Janez, Dolenja vas, Gredice 2, vložil 56.070
SIT, Šušteršič Janez-Vilibald, Ljubljana, Kve-
drova c. 1, vložil 56.070 SIT, in Pavlič Dar-
ko, Ljubljana, Cesta 13. julija 60, vložil
56.070 SIT – vstopili 11. 2. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, izbrisana 10. 6. 1999: 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1999.

Rg-355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02374 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMTE, družba za zastopanje,
uvoz, izvoz in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Žibertova 1, sedež: Žibertova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18078/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo priimka ustanoviteljice in zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5651794
Ustanoviteljica: Pielick Darinka, Ljublja-

na, Žibertova 1, vstopila 8. 4. 1992, vloži-
la 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pielick Darinka, imenovana
8. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02372 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENICA, družba za posre-
dovanje in zastopanje, organizacije iz-
delave in prodaje, izvajanje grafičnega
dizajna, d.o.o., Ljubljana, sedež: Adami-
čeva 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05736/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, zastopnikov, omejitev in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5358035
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelj: Porenta Marija, izstopila

7. 5. 1999; Železinger Aleš, Ljubljana, Ada-
mičeva ulica 15, vstopil 7. 5. 1999, vložil
2,300.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Železinger Aleš, ki od 7. 5. 1999
zastopa družbo neomejeno skupaj z zastop-
nico, in Porenta Marija, razrešena 7. 5.
1999 kot direktorica in imenovana za za-
stopnico, ki zastopa družbo neomejeno,
skupaj z direktorjem, oba iz Ljubljane, Ada-
mičeva 15.

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

Rg-359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02334 z dne 3. 6. 1999 pod št.
vložka 1/31980/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1411993
Firma: STP ZGONC, prevozne stori-

tve, trgovina in proizvodnja, k.d.
Skrajšana firma: STP ZGONC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1270 Litija, Grbinska cesta 56a
Ustanovitelja: Zgonc Rajko in Flajs Si-

mona, oba iz Litije, Grbinska cesta 64, vsto-
pila 4. 5. 1999, odgovornost:  odgovarjata
do višine nevplačanega vložka.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Zgonc Rajko in prokuristka Flajs Si-
mona, imenovana 4. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-

javnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7482
Pakiranje.

Rg-360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02331 z dne 10. 6. 1999 pod št.
vložka 1/31989/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1404555
Firma: PEKARNA BAŠKOVČ, podjetje

za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: PEKARNA BAŠKOVČ,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1360 Vrhnika, Prisojna pot 4
Osnovni kapital: 9,223.000 SIT
Ustanovitelja: Baškovč Anton, vložil

3,075.000 SIT, in Baškovč Judita, vložila
6,148.000 SIT, oba iz Vrhnike, Prisojna pot
4, vstopila 29. 4. 1999, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Baškovč Judita, imenovana 29. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno 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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00797 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa LJILJAN, prevozi in trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Ižanska
c. 400S., sedež: Ižanska c. 400S., 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21530/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, osnovnega kapi-
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tala, deležev in dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5717043
Firma: LJILJAN, prevozi in trgovina,

uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: LJILJAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,298.944,80 SIT
Ustanovitelj: Ramić Sejad, Ljubljana,

Ižanska cesta 400S., vstopil 19. 2. 1993,
vložil 3,298.944,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramić Sejad, imenovan 19. 2. 1993.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 2215
Drugo založništvo; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na 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-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-

lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 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; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 2. 1999.

Rg-372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09652 z dne 26. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa SIMEX, Podjetje za trgovino,
zastopanje in storitve, d.o.o., Rožna do-
lina X/2, Ljubljana, sedež: Rožna dolina
X/2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03507/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnilni sklep Srg 2675/94 –
zaradi zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5307414
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jančar Janko, razrešen 14. 4. 1994;
direktor Gabron Matjaž, Ljubljana, Rožna
dolina X/2, imenovan 14. 4. 1994.

Rg-377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04519 z dne 31. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32222/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446932
Firma: SPLET, poslovne storitve,

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Legatova 6a
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Sedej Vladimir, Ljubljana,

Legatova ulica 6a, vstopil 9. 7. 1999, vložil
2,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sedej Vladimir, imenovan 9. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03810 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa KARIN & REBEKA PIŠLJAR,
Avtopralnica in trgovina, k.d., Ljubljana,
sedež: Tržaška cesta 260, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1319485
Sedež: 1000 Ljubljana, Kosančeva 1.

Rg-379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03187 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa PORSCHE LEASING SLO,
d.o.o., leasing in posredovanje, sedež:
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26510/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5903017
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pöltl Leo in prokurista Andree Pro-
senc Tjaša, razrešena 1. 7. 1999; Quehen-
berger Michael Johann, Salzburg, Stanffe-
negerstrasse 23b, razrešen 1. 7. 1999 kot
prokurist in imenovan za direktorja.

Rg-380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03008 z dne 31. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32219/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420801
Firma: MA – 5, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: MA – 5, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska

c. 157a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Magister Drago, Ljubljana,

Spodnji Rudnik II 42, vstopil 19. 5. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Magister Drago, imenovan 19. 5.
1999.
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Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-

hrambenih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02640 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa BUSINESS EXPRESS, d.o.o.,
Proizvodnja, storitve, trgovina, Dunajska
106, 1113 Ljubljana, sedež: Dunajska
106, 1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20387/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5699703
Firma: BUSINESS EXPRESS, poslov-

ne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BUSINESS EXPRESS,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152/10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelja: Polanc Matej in Polanc
Aleš, oba iz Ljubljana, Danile Kumarjeve 17,
vstopila 23. 11. 1992, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1999.

Rg-392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03024 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SKANJA, inženiring, elektro
servis in komercialne ter finančne stori-
tve, d.o.o., Mengeš, sedež: Cankarjeva
2, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/16586/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 5593/94
zaradi kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5624738
Osnovni kapital: 1,978.000 SIT
Ustanovitelja: Skok Ana in Skok Janez,

oba iz Mengša, Cankarjeva 2, vstopila
16. 3. 1992, vložila po 989.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Rg-393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01527 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SICON ELEKTRONIKA, pod-
jetje za proizvodnjo in prodajo elektron-
skih in elektrotehničnih sistemov, d.o.o.,
Ljubljana, Savlje 89, sedež: Savlje 89,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03825/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova zastopnika in naslovov ustano-
viteljev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5315158
Firma: SOCOMEC SICON UPS, pod-

jetje za proizvodnjo in prodajo elektron-
skih in elektrotehničnih sistemov, d.o.o.,
Ljubljana, Savlje 89

Skrajšana firma: SOCOMEC SICON
UPS, d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelji: Rajič Slobodan, Ljubljana,
Cesta na Mesarico 24, vstopil
18. 12. 1989, vložil 3,392.860 SIT, Božič
Vinko, Ljubljana, Pot v Goričico 10, vstopil
18. 12. 1989, vložil 1,397.060 SIT, Seli-
mović Sead, Ljubljana, Topniška 28, vstopil
18. 12. 1989, vložil 399.160 SIT, in Kožulj
Ilija, Mostar, Franje Miličevića 37, vstopil
10. 12. 1990, vložil 798.320 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rajič Slobodan, imenovan
18. 12. 1989, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1999.

Rg-395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/ 09726 z dne 9. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32255/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447335
Firma: ANONI, Podjetje za svetovalne

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob dolenjski

železnici 64
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mihorko Branko, Ljubljana,

Ob dolenjski železnici 64, vstopil 26. 8.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihorko Branko, 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-396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03198 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa CAMERA, Design, marketing,
management, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Ob dolenjski železnici 182, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04711/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5341027
Osnovni kapital: 11,854.794 SIT
Ustanovitelj: Plestenjak Janez, Ljubljana,

Ob dolenjski železnici 178, vstopil
11. 1. 1990, vložil 11,854.794 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Plestenjak Tanja, Ljubljana, Ob do-
lenjski železnici 178, imenovana 8. 6.
1999, zastopa družbo kot pomočnica di-
rektorja.

Dejavnost, izbrisana 21. 10. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 744
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, interantov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 5. 1999.

Rg-458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04058 z dne 28. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32165/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446410
Firma: HASCO, družba za prodajo

standardnih orodnih elementov, d.o.o.,
Ljubljana
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Skrajšana firma: HASCO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 3
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: HASCO AUSTRIA

GES.M.B.H., Guntramsdorf, Industriestras-
se 21, vstopil 15. 7. 1999, vložil 5,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Hahn Erwin, Pitten, Ackerstr. 186,
in Schurina Regina, Biede Biedermanns-
dorf, Parkstr. 9/2/14, ter prokurista Behrič
Minka, Ljubljana-Črnuče, Polanškova 32, in
Knaus Bojan, Stari trg pri Ložu, Ograde 16,
imenovani 15. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo.

Rg-459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03987 z dne 28. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MT MAXIMO,, mednarodna
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmo-
va 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27588/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deleža, zastopnika in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5935768
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Stojkovič Marko, izstopil

11. 6. 1999; Lozinšek Dušan, Škofljica,
Smrjene 74, vstopil 15. 2. 1996, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Stojkovič Marku, ki je bil razre-
šen 11. 6. 1999.

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

Rg-460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03986 z dne 27. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAXIMO, Podjetje za proizvod-
njo tekstilnih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, sedež: Parmova
53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18598/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sprmembo osnovnega kapitala,
deleža, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5607469
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: MT MAXIMO, Mednarodna

trgovina, d.o.o., 1000 Ljubljana, Parmova
53, vstopil 10. 5. 1996, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Stojkovič Marku, ki je bil razrešen 17. 6.
1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 6. 1999.

Rg-462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03789 z dne 22. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa BARBARELLA, družba za ra-
čunovodske in knjigovodske storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenčeva 15,
1231 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11390/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljic in za-
stopnic, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5473268
Ustanoviteljica: Bedenk Marjana, izsto-

pila 14. 7. 1999; Hedvika Uršič, Ljubljana,
Brilejeva ulica 9, vstopila 14. 7. 1999, vlo-
žila 2,102.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bedenk Marjana, razrešena 14. 7.
1999; direktorica Hedvika Uršič, imenova-
na 14. 7. 1999.

Dejavnost, izbrisana 22. 7. 1999:
74400 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999:74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 7. 1999.

Rg-463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03786 z dne 15. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32136/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430572
Firma: RENTA, svetovanje in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jalen Urban, Radovljica, Uli-

ca Staneta Žagarja 30, vstopil 9. 7. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jalen Urban, imenovan 9. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgo-
vina 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; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03641 z dne 8. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32112/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430432
Firma: FREYTAG & BERNDT, trgovina

na debelo in drobno z zemljevidi in kar-
tografskim materialom, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FREYTAG & BERNDT,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1211 Ljubljana, Spodnje Ga-
meljne 60a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: FREYTAG-BERNDT UND

ARTARIA KG., KARTOGRAFISCHE
ANSTALT, Wien, Brunner Strasse 69, vsto-
pil 23. 6. 1999, vložil 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Staparski Biljana, Ljubljana, Spod-
nje Gameljne 60a, in Leber Franz, Wien,
Lichtensterngasse 9/6/17, imenovana
23. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52471 Dejav-
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nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 7440 Oglaševanje.

Rg-466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03255 z dne 2. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32091/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430050
Firma: TOP CONSULTING,

PLETERSKI & SONS, stiki z javnostmi,
svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: TOP CONSULTING,
Pleterski & sons, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 220a
Ustanovitelja: Pleterski Tomaž Božidar

in Pleterski Timotej, oba iz Ljubljane, Tr-
žaška 220a, vstopila 10. 6. 1999, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Pleterski Timotej, ki zastopa družbo
kot namestnik direktorja, in direktor Pleter-
ski Tomaž Božidar, imenovana 10. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 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; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 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.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-

stribucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03202 z dne 27. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa BETA CONSULTING, sveto-
vanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26629/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljic, de-
ležev, zastopnic in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5911486
Firma: PROJECTA 2000, svetovanje

in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PROJECTA 2000,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

130
Ustanovitelja: Komar Metka, izstopila

9. 6. 1999; Kotar Terezija, Šmartno pri Liti-
ji, Na Roje 3, vložila 1,050.000 SIT, in Ba-
lažek Anton, Lendava, Kolodvorska 22b,
vložil 450.000 SIT – vstopila 9. 6. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Komar Metka, razrešena 9. 6.
1999; direktorica Kotar Terezija, imenova-
na 9. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 27. 7. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 70120 Trgovanje z last-
nimi nepremičninami; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 7. 1999.

Rg-468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03201 z dne 9. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa KABELNET, export-import, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kebetova 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13352/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5521840
Ustanoviteljica: Cerar Janez, izstopil

28. 5. 1999; PRUDENTIA, družba za fi-
nančni in investicijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Beethovnova 12, vsto-
pila 28. 5. 1999, vložila 2,126.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerar Janez, razrešen 28. 5. 1999;
direktorica Jankovič-Drovenik Andreja, Ljub-
ljana, Polanškova ulica 3, imenovana 28. 5.
1999, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, izbrisana 9. 7. 1999: 6022
Storitve taksistov; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; dejavnost holdin-
gov; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 60220
Dejavnost taksistov; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 5. 1999.

Rg-472
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03173 z dne 7. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa PARSCH, EXPORT-IMPORT,
d.o.o., Vrhnika, Kurirska pot 21, sedež:
Kurirska pot 21, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/16012/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5584400
Firma: YACHTRANS, prevozne sto-

ritve, izredni prevozi in spremstva, d.o.o.
Skrajšana firma: YACHTRANS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Foersterjeva 4
Osnovni kapital: 2,210.000 SIT
Ustanovitelj: Pišorn Leon, izstopil 11. 6.

1999; Lindič Viktor, Ljubljana, Foersterjeva
ulica 4, vstopil 11. 6. 1999, vložil
2,210.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pišorn Leon in zastopnica Pišorn An-
dreja, razrešena 11. 6. 1999; direktor Lin-
dič Viktor, imenovan 11. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem.

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

Rg-475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03168 z dne 8. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa RUTAR INTERNATIONAL, trgo-
vinska d.o.o., sedež: Večna pot 11, 1111
Ljubljana, pod vložno št. 1/06048/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, zastopnika, ome-
jitev zastopnika in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5343801
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Rutar Josef, izstopil 5. 5.

1999; IMMORENT INTERNATIONAL
HOLDING GMBH, Dunaj, Windmuhlgasse
22-24, vložil 1,050.000 SIT, AWEKA –
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H., Gradec, Sparkassenplatz 4, vložil
525.000 SIT, in KARNTNER SPARKASE
VERMOGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H., Celovec, Neuer Platz 14, vložil
525.000 SIT – vstopili 5. 5. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rutar Josef, Eberndorf/Dobrla vas,
Mökriach/Mokrije, ki od 5. 5. 1999 zasto-
pa družbo kolektivno z drugim direktorjem
ali prokuristom, in direktor Tuma Boris, Men-
geš, Šubljeva ulica 19, imenovan 5. 5.
1999, ki zastopa družbo kolektivno z dru-
gim direktorjem ali prokuristom.

Dejavnost, izbrisana 8. 7. 1999: 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaše-
vanje.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1999.

Rg-476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03167 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa RUDMAN, zunanjetrgovinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 145a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14250/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, naslova ustanovitelja in zastopnika, de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5544599
Sedež: 1119 Ljubljana, Litijska 148
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rudman Jurij, Ljubljana,

Cesta v mestni log 40b, vstopil
9. 12. 1991, in Rudman Janko, Črnomelj,
Kidričeva ulica 1, vstopil 11. 6. 1999, vloži-
la po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rudman Jurij, imenovan
9. 12. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 1720
Tkanje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;

5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1999.

Rg-480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02761 z dne 29. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa BETATRON, d.o.o., Družba za
zastopanje, trgovino in marketing, Ljub-
ljana, sedež: Celovška 287, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/31672/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1380931
Dejavnost, vpisana 29. 7. 1999:

51460 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki.

Pri dejavnosti pod šifro 52.320 – Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki se briše omejitev: vse razen z
medicinskimi izdelki, ki je bila vpisana s skle-
pom z dne 15. 3. 1999, opr. št. Srg
739/99.

Rg-483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02384 z dne 2. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32088/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414364
Firma: URBI, d.o.o., oblikovanje pro-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski pri-

stan 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Dalla Valle Saša, Radovlji-

ca, Vrbnje 17c, vložil 945.000 SIT, Slaček
Mojmir, Ljubljana, Brodarjev trg 3, vložil
462.000 SIT, Erjavec Andrej, Ljubljana,
Lončarska steza 5, vložil 336.000 SIT, Sta-
nič Ivan, Ljubljana, Celovška cesta 108, vlo-
žil 252.000 SIT, in Ilar Ana, Ljubljana, Lipe
20, vložila 105.000 SIT – vstopili 6. 5.
1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dalla Valle Saša, imenovan 6. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje.

Rg-486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02349 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa LAVANTA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1399861
Firma: SICATA INV., poslovne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: SICATA INV., d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 10
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopila
6. 5. 1999; SICURAINVEST TRUST, d.d.,
Ljubljana, Gosposvetska 10, vstopil 6. 5.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 6. 5. 1999;
direktor Sever Andrej, Postojna, Jenkova
ulica 18, imenovan 6. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 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; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55220 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitveni zmogljivostmi;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 6010 Železniški promet;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 64120 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
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javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7415 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 5. 1999.

Rg-506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10076 z dne 16. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DOMINA ACTIVA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Trzin, sedež: Kidričeva
104, Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/14461/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deleža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5560632
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 104
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Eberl Tatjana, Trzin, Ki-

dričeva 104, vstopila 20. 12. 1991, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 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 debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 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; 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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavno-
sti javne higiene; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10101 z dne 18. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MANICOM, Podjetje za varo-
vanje oseb in premoženja, d.o.o., Ljub-
ljana, Pod Strahom 53, sedež: Pod Stra-

hom 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16361/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, osnovnega kapitala, deleža, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5591660
Firma: MANICOM, Podjetje za varova-

nje oseb in premoženja, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Koncilja Darko, Ljubljana,

Pot strahom 53, vstopil 16. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 18. 11. 1999:
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 6022 Storitve taksistov.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999:
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 9. 1999.

Rg-511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10102 z dne 18. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa FTONI, Trgovina na debelo in
drobno in gostinstvo, d.o.o., Litija, se-
dež: Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija,
pod vložno št. 1/18689/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5654319
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999:

15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
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lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5530
Dejavnost 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; 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; 55510
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 9. 1999.

Rg-513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10111 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRISTOP, družba za komuni-
kacijski management, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Selanova 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15095/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5571910
Ustanovitelji: Gruban Branko, Ljubljana,

Kogovškova ul. 2, vstopil 26. 8. 1992, vlo-
žil 1,855.800 SIT, Razpet Aleš, Selnica ob
Dravi, Ob gozdu 10, vstopil 25. 9. 1997,
vložil 927.900 SIT, in Drapal Andrej, Ljub-
ljana, Gradišče 6, vstopil 25. 9. 1997, vlo-
žil 927.900 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 9. 1999.

Rg-514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10153 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa INFO PRESS, založništvo in
propaganda, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gosposka ul. 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15582/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5556775
Dejavnost, izbrisana 19. 11. 1999:

7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999:

70110 Organizacija izvedb nepremičninskih
projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1999.

Rg-515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10180 z dne 22. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa BERTSCHI, družba za trans-
port, d.o.o., Ljubljana, sedež: Letališka
c. 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27231/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5925894
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Berner-Bertschi Brigita, Durre-
nasch, Švica, Wolfacker 413, imenovana
9. 9. 1999.

Rg-517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10510 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DL CONTACT, optika in trgo-
vina, d.o.o., Čemšenik, Jesenovo 38a,
sedež: Jesenovo 38a, 1413 Čemšenik,
pod vložno št. 1/09360/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
6305/99 – uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, naslo-
va sedeža in deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5438853
Firma: DL CONTACT, optika in trgovi-

na, d.o.o., Jesenovo 24a, Čemšenik
Sedež: 1413 Čemšenik, Jesenovo 24a
Ustanovitelja: Jazbec Dragica, vložila

5,885.929,30 SIT, in Logar Peter, vložil
2,522.541,20 SIT, oba iz Čemšenika, Je-
senovo 24a, vstopila 8. 10. 1990, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999: 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52488 Trgo-

vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 85122 Specialistična izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se zače-
tek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, opr. št. Srg 6305/99 z
dne 24. 9. 1999, razveljavi.

Rg-518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10671 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SHIFT, d.o.o., računalniška in
informacijska dejavnost, Vurnikova 9,
Ljubljana, sedež: Vurnikova 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09114/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 6241/99 – uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, naslova, osnovnega kapitala
in deležev ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426049
Firma: SHIFT, računalniška in infor-

macijska dejavnost, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Velechovsky Tomaž in Ve-

lak Karmen, oba iz Ljubljane, Avčinova 10,
vstopila 10. 10. 1990, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 6241/99 z dne 23. 9.
1999, razveljavi.

Rg-519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10739 z dne 16. 11. 1999 pod
št. vložka 1/32488/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1459597
Firma: DOMA, Podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: DOMA, d.o.o., Gro-

suplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Ob Grosu-

peljščici 1b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čule Tihomir, Grosuplje,

Pod gozdom c. III/18, vstopil 13. 10. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čule Tihomir, imenovan 13. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Tr-
govina 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5274 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; 6021 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 60220 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7440 Oglaševanje.

Rg-524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11167 z dne 18. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32510/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467719
Firma: SKRIVANEK, Prevajalske stori-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ilirska 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Prekladatelsky servis

SKRIVANEK, s.r.o., Vyškov, U. Jordanka
265/11, vstopil 5. 11. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Szabo Peter, Nova Gorica, Bazoviška
18, imenovan 5. 11. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999:
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 72300 Obdelava podatkov; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov.

Pri vpisu podatkov so bile tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bi-
le dodatne oznake izpuščene.

Rg-525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11384 z dne 16. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32461/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5614767001
Firma: MASE, poslovne storitve in po-

sredništvo, d.o.o., Blatnica 1, Trzin, po-
družnica Maribor

Skrajšana firma: MASE, d.o.o., podruž-
nica Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Panonska uli-

ca 30
Ustanovitelj: MASE, poslovne storitve in

posredništvo, d.o.o., Trzin, Blatnica 1, vsto-
pil 8. 9. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Walch Mirjana, Maribor, Ulica Leo-
na Zalaznika 36, imenovana 8. 9. 1999.

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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11402 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PUN, podjetje za upravljanje
in promet z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19779/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5662435
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Šurlan Ljiljana, razrešena 1. 1.
1999; zastopnik Mankoč Nestor, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 66, imenovan 1. 1.
1999, kot vršilec dolžnosti direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11462 z dne 22. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa WANG, proizvodnja, trgovina
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in storitve, d.o.o., sedež: Pugljeva 34,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19153/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanovitelja in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5652618
Sedež: 1000 Ljubljana, Malejeva 24
Ustanovitelj: Slavič Boštjan, izstopil 9. 11.

1999; Demšar Matjaž, Železniki, Zali log 24,
vstopil 9. 11. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Slavič Boštjan in Stamenković Tat-
jana, razrešena 9. 11. 1999; direktor Dem-
šar Matjaž, imenovan 9. 11. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11528 z dne 16. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa 3 DVA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Tobačna ulica 5, se-
dež: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27488/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5926742
Dejavnost, izbrisana 16. 11. 1999:

5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5551 Storitve menz; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999:
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
5551 Dejavnost menz; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
74810 Fotografska dejavnost; 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.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 11. 1999.

Rg-533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11729 z dne 24. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTOTRADE, d.o.o., družba
za popravilo avtomobilov in trgovino z
avtomobili, stroji in rezervnimi deli, Vrh-
nika, Sinja Gorica 11, sedež: Sinja Gori-
ca 11, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/05246/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5337003
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 5040

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih

koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1999.

Rg-563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11218 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa STUDIO T, FORNEZZI & CO.,
založništvo, prireditvena dejavnost, mar-
keting, d.n.o., Ljubljana, sedež: Na Jami
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31996/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1420305
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999:

22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike.

Rg-564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11234 z dne 17. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32502/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467824
Firma: OX JERA, Proizvodnja, storitve,

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: OX JERA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova uli-

ca 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rebol Jerica in Xani Qua-

zim, oba iz Ljubljane, Kamnogoriška cesta
51, vstopila 3. 11. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Rebol Jerica in zastopnik Xani
Quazim, ki zastopa družbo kot namestnik
direktorice, imenovana 3. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999:
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;

93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10636 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa AB-SUPERNOVA, d.o.o., po-
sredništvo in trgovina, sedež: Špruha 33,
1236 Trzin, pod vložno št. 1/30325/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnic s temile podatki:

Matična št.: 1198157
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lubej Una, razrešena 30. 6.
1999; direktorica Pečan Mojca, Ljubljana,
Zvezdarska ulica 4, imenovana 1. 7. 1999.

Rg-568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10639 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa STRING AIR CENTER, družba
za strojni inženiring in trgovino, d.o.o.,
sedež: Cesta na Brdo 47, 1111 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, deležev in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5839262
Sedež: 1111 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Osnovni kapital: 2,466.000 SIT
Ustanovitelj: Srebernjak Franc, Ljublja-

na, Obirska 23a, vstopil 22. 11. 1989, vlo-
žil 2,466.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 10. 11. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 7440
Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1999.

Rg-569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03238 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MIPEX COOP, Proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Tomažičeva 81, sedež: Toma-
žičeva 81, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23556/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760798
Ustanovitelj: Vidali Franco in Cipolla Bru-

no Giorgio, izstopila 15. 6. 1999; MIPEX,
d.o.o., Ljubljana, Malči Beličeve 91, vstopil
15. 6. 1999, vložil 781.214,20 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 10. 11. 1999:
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
5530 Gostinske storitve prehrane; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.
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Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.

Rg-573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10993 z dne 2. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa REALITETNA PISARNA AŽ,
promet z nepremičninami in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Plevančeva 33,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12971/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5504287
Firma: VEDUTA AŽ, založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VEDUTA AŽ, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09878 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTERM, Podjetje za inženi-
ring, svetovanje in nadzor, d.o.o., Perne-
tova 16, Trzin, sedež: Pernetova 16,
1234 Trzin, pod vložno št. 1/13942/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5545447
Firma: INTERM, Podjetje za inženi-

ring, svetovanje in nadzor, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERM, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 14d
Dejavnost, vpisana 4. 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; 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; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

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

Rg-575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04235 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa CISCO SYSTEMS
MANAGEMENT B.V., Podružnica Ljublja-
na, sedež: Dunajska 156, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 1304674
Skrajšana firma: CISCO SYSTEMS, po-

družnica Ljubljana.

Rg-576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09877 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa REKS TRADE, Gradbeno in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ve-
rovškova 22, sedež: Verovškova 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22618/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5752400
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Rekić Rezija, Ljubljana,

Verovškova 22, vstopila 14. 4. 1993, vloži-
la 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in

gradbenega materiala; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 60240 Cestni tovorni promet; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10621 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa OPTIKA HRAST, izvoz-uvoz in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
106, sedež: Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19907/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev, uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5671108
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hrast Feručo, Poreč, Paška

15, vstopil 15. 9. 1992, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
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ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 51460 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 9. 1999.

Rg-580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04126 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa GLOBAL REFUND, trgovina in
turizem, d.o.o., sedež: Goriška 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24393/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova in firme ustanovitelja, osnovne-
ga kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5808146
Osnovni kapital: 134,960.705 SIT
Ustanovitelj: GLOBAL REFUND

AKTIEBOLAG, Kungsbacka, Švedska, Box
10004, vstopil 10. 5. 1993, vložil
134,960.705 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 6. 1999.

Rg-583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11282 z dne 8. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIP CONSULTING, podjetje
za trgovino, inženiring in druge storitve,
d.o.o., sedež: Brnčičeva ulica 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09576/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5435188
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki.

Rg-588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10194 z dne 9. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa M4M, investicijsko in sveto-
valno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 319, sedež: Dunajska 319, 1231
Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/32137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1421085
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 45110

Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-

ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03735 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa LR INTERNATIONAL, kozmeti-
ka in trženje, d.o.o., sedež: Erjavčeva
c. 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28969/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5985382
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 59
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LR INTERNATIONAL

COSMETIC & MARKETING GMBH, Ahlen,
Gersteinstrasse 7, izstopil 18. 6. 1999; LR
– INTERNATIONAL BETEILIGUNGS
GMBH, Ahlen, Warendorfer Strasse 10-12,
vstopil 18. 6. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 6. 1999.

Rg-601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10183 z dne 9. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa EFEKTA PLUS, poslovno sve-
tovanje, Dragočajna, d.o.o., sedež: Dra-
gočajna 23, 1216 Smlednik, pod vložno
št. 1/26582/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, akta o ustanovitvi in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5872715
Osnovni kapital. 2,400.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Tatjana, Smled-

nik, Dragočajna 23, vstopila 10. 11. 1994,
vložila 2,400.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 9. 11. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih.

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

Rg-602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10567 z dne 11. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa IN, razvoj in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kranjčeva 26, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12200/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
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bo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5487412
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Bojc Lenča, Ljubljana, Pšatnik 19,
imenovana 1. 10. 1999.

Rg-605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10088 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PORTFELJ, d.o.o., podjetje za
upravljanje s premoženjem, Ljubljana,
sedež: Slomškova 23, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06200/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, deležev in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5438349
Firma: PORTFELJ, podjetje za uprav-

ljanje s premoženjem, d.o.o.
Skrajšana firma: PORTFELJ, d.o.o.
Sedež: 1370 Logatec, Brod 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kodermac Peter, Nova Go-

rica, Kidričeva 29c, vstopil 28. 12. 1989,
vložil 1,342.800 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Hlastan Tomaž, razrešen 2. 9.
1999; zastopnika Resnik Samo, Maribor,
Turnerjeva ulica 28, in Cernatič Egidija, Lo-
gatec, Notranjska cesta 13, imenovana
2. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 5. 11. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzinov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij in picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastani-
tvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov; 55510 Dejav-
nost menz; 60220 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 74400 Oglaševanje.

Rg-607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10051 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MKL, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Jurčkova cesta 165, Ljubljana, sedež:
Jurčkova cesta 165, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5571782

Firma: MKL, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Smrtnikova ulica 4, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Smrtnikova
ulica 4.

Rg-608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03689 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRADBENI IN VZDRŽEVALNI
CENTER, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnči-
čeva 31, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12840/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5502411
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999:

26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 45110 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 60240 Cestni tovorni promet;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;

74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 90005 Druge dejavnosti javne hi-
giene.

Rg-609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04310 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MF & PIRKER, d.o.o., Trgov-
sko, gostinsko in storitveno podjetje,
Šeškova 34, Ribnica, sedež: Šeškova
34, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/14512/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5550203
Firma: MF & PIRKER, d.o.o., Trgovsko,

gostinsko in storitveno podjetje, Škrab-
čev trg 24, Ribnica

Sedež: 1310 Ribnica, Škrabčev trg 24
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2872 Proizvodnja lahke
kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5510 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domovin mladinskih prenočišč;
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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 7. 1999.
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Rg-613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10085 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRAKO, poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03046/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, ustanoviteljev, dejavnosti,
tipa zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5296137
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 47
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gabrijelčič Lučka, izstopila

9. 9. 1999; Gabrijelčič Drago, Ljubljana,
Livada 21, vstopil 21. 11. 1990, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ga-
brijelčič Drago, razrešen 9. 9. 1999 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999:
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; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 60220 Dejavnost taksistov; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške 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.

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

Rg-614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10089 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa HORJAK – PRECISE, Podjetje
za precizno strojno obdelavo kovinskih
izdelkov in sklopov, d.o.o., Domžale, se-
dež: Fajfarjeva 3, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/06208/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deležev ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5354617
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelja: Horjak Anton in Horjak Du-

šanka, oba iz Domžal, Fajfarjeva 3, vstopila
21. 2. 1990, vložila po 4,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;

2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Rg-615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10009 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELCA, Servisno in proizvodno
podjetje, d.o.o., Cerknica, Gerbičeva 33,
sedež: Gerbičeva 33, 1380 Cerknica,
pod vložno št. 1/13778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deležev in akta o ustano-
vitvi ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5537002
Firma: ELCA, Servisno, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Cerknica
Osnovni kapital: 3,053.008,59 SIT
Ustanovitelj: Cvetko Anton, Cerknica,

Bračičeva 7, vstopil 5. 11. 1991, vložil
3,053.008,59 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih

ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 40104 Prenos elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 9. 1999.

Rg-616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10087 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVATEX, uvoz-izvoz, zasto-
panje, posredovanje, trgovina na debe-
lo in drobno, marketing, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Letališka 16,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11824/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev zastopnikov in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475422
Ustanovitelji: Kostovski Vladimir, izstopil

9. 9. 1999; Kostovski Goce in Kostovska
Neda, vložila po 525.500 SIT, ter Kostov-
ska Marika, vložila 1,051.000 SIT, vsi iz
Ljubljane, Vodnikova cesta 79a, vstopili
9. 9. 1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kostovski Vladimir, razrešen 9. 9.
1999; direktorica Kostovska Marika, ime-
novana 9. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 20. 10. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 7440
Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1999.

Rg-617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04292 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TELPROM, Elektronika, pro-
gramiranje, marketing, d.o.o., Notranje
Gorice, sedež: Mavsarjeva cesta 32,
1357 Notranje Gorice, pod vložno
št. 1/04506/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala in deleža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5335752
Firma: TELPROM, informacijske teh-

nologije, d.o.o.
Skrajšana firma: TELPROM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kvedrova 5a
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Pezdir Tomaž, Notranje Go-

rice, Mavsarjeva cesta 32, vstopil
19. 12. 1989, vložil 4,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240

Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03732 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAZVOJNI CENTER TIM, pod-
jetje za inženiring, marketing in organi-
zacijo proizvodnje, d.o.o., sedež: Šlan-
drova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17440/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, skrajšane
firme, osnovnega kapitala in deležev, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5607094
Skrajšana firma: RAZVOJNI CENTER

TIM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod ježami 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ašič Jože, Ljubljana, Če-

belarska 11, in Šijanec Andrej, Ljubljana,
Čebelarska ul. 7, vstopila 24. 3. 1992, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999:
26260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbeniš-
tvo; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 45110 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 60240 Cestni
tovorni promet; 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Rg-621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04478 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPECIA, podjetje za zuna-
njo trgovino, posredništvo in zastopa-
nje, d.o.o., Trebinjska 15, Ljubljana,
sedež: Trebinjska 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08876/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in deležev ter zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5461642
Firma: SPECIA, podjetje za zunanjo

trgovino, posredništvo in zastopanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: SPECIA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski pri-

stan 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavšek Milan, izstopil

30. 7. 1999; Ravnik-Pavšek Jana, Ljublja-
na, Petkova ul. 14, vstopila 30. 7. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ravnik-Pavšek Jana, imenovana
30. 7. 1999.

Rg-624
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10007 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEKO, trgovina in opravljanje
storitev, d.o.o., sedež: Linhartova 15,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20401/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5687179
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rijavec Melinda, razrešena 7. 9.
1999; direktor Juteršek Vincenc, Reston,
Virginia, Lovedale Lane 2225c, imenovan
7. 9. 1999.

Rg-626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09933 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa VET 4 VET, trgovina in marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gerbičeva
50, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31116/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1327984
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999:

51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 52320 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 85200
Veterinarstvo.

Rg-627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04282 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
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jektu vpisa IMMORENT, leasing nepre-
mičnin, d.o.o., firma v nemškem jeziku:
IMMORENT Immobilienleasing GmbH,
sedež: Dunajska cesta št. 56, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29638/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1213750
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta št. 63.

Rg-629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03686 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIMITROV & TRNJAK, trgovi-
na in storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29202/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1124579
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 7011

Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa.

Rg-630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04309 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa N-INVEST, investicijsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Pot za Bistrico 23,
1230 Domžale, pod vložno
št. 1/29346/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1197479
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 3210

Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav; 6420
Telekomunikacije; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-632
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03035 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LOGINA IT, informacijski ter-
minali, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26558/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, skrajšane firme in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5910994
Firma: LOGINA IT, informacijski ter-

minali, d.o.o.
Skrajšana firma: LOGINA IT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova

252
Sprememba družbene pogodbe z dne

8. 6. 1999.

Rg-634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09673 z dne 7. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32356/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1458663
Firma: RECOM EXIM, d.o.o., trgovina

in proizvodnja
Skrajšana firma: RECOM EXIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Špruha 33
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Sopotnik Janja, Portorož,

Lucija, Liminjan 28, vstopila 23.8. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sopotnik Janja, imenovana 23. 8.
1999.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04320 z dne 11. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTERNORM OKNA, Proizvod-
nja oken, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
seška cesta 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30418/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 1278797
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Steinwender Edmund, Celovec, Nep-
tunweg 4/9, imenovan 22. 6. 1999.

Rg-637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10382 z dne 11. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PAMBA, Posredništvo, raču-
nalništvo in keramika, d.o.o., sedež: Ja-
dranska 4a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26428/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5886023
Ustanovitelja: Mihorko Milovan, Ljublja-

na, Jadranska 4a, in Mihorko Marko, Ljub-
ljana, Cesta 24. junija 74, vstopila 12. 12.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata; Mihorko Branko, iz-
stopil 29. 9. 1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Mihorko Branku, ki je bil razre-
šen 29. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 11. 10. 1999: 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen
tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 511 Posredništvo; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno svetova-
nje; raziskovanje trga in javnega mnenja; pod-
jetniško svetovanje; dejavnost holdingov;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 9. 1999.

Rg-642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10280 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZLATKO PROM, podjetje za
trgovino, turizem, storitve, uvoz, izvoz in
svetovanje, d.o.o., Pečinska 29, 1260
Ljubljana Moste-Polje, sedež: Pečinska
29, 1260 Ljubljana Moste Polje, pod
vložno št. 1/07742/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, za-
stopnikov in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:
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Matična št.: 5395216
Firma: ZLATKO PROM, trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Šubelj Simona, Ljubljana, Ulica Pa-
riške komune 2, imenovana 21. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1999.

Rg-644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03854 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLANETA, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 76,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16362/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5592267
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT

Ustanovitelj: Krstić Tihomir, Ljubljana,
Gerbičeva 14, vstopil 12. 3. 1992, vložil
10,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 5. 1999.

Rg-645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10252 z dne 13. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32382/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453513
Firma: X MEDIA, zastopanje in posre-

dovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: X MEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Medvedova 28, Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Tkavc Mateja, Ljubljana,

Pot na Golovec 13a, in Novak Andrej, Ljub-
ljana, Jakčeva ulica 43, vstopila 22. 9.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tkavc Mateja, imenovana 22. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-

kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
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za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9304 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03034 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIRECTRIX, družba za poslov-
no in ekonomsko svetovanje, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29838/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 1216171
Ustanovitelj. Brus Vida, izstopila 8. 4.

1999; Žitnik Ažbe, Ljubljana, Mlinska pot 14,
vstopil 8. 4. 1999, vložil 1,947.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03895 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MKM, inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 291, sedež: Celovška
291, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02171/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5289173
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1999:

45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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 apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52740 Druga popravila, d.n.; 70110 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 6. 1999.

Rg-649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06798 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KUKL, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ježica 22d,
sedež: Ježica 22d, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16141/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi družbe ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593026
Firma: KUKL, podjetje za storitve in

trgovino, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Danile Kumar-

jeve 21
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999: 5115

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina 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
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-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7470 Čiščenje stavb.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 1. 1999.
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Rg-650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09574 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PAPIRUS PRINT, d.o.o., ti-
skarstvo in trgovina, sedež: Vojkova 78,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31238/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 1328107
Firma: PAPIRUS PRINT 2000, d.o.o.,

tiskarstvo in trgovina
Skrajšana firma: PAPIRUS PRINT

2000, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 3
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

9. 9. 1999.

Rg-652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10714 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KUKL, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Danile
Kumarjeve 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16141/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnilni sklep za Srg
6798/98 – spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5593026
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999: 5510

Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 7440
Oglaševanje.

Rg-654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02451 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PONTES, podjetje za notra-
njo, zunanjo trgovino in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Žorgova 69, sedež: Žor-
gova 69, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17684/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, zastopnikov in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5641993
Sedež: 1000 Ljubljana, Žorgova ce-

sta 63
Ustanoviteljica: Jeglič Judita, izstopila

12. 2. 1995, in Jeglič Marko, izstopil
24. 11. 1997; Kržan Tadeja, Ljubljana, Žor-
gova 69, vstopila 24. 11. 1997, vložila
1,514.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Jeglič Juditi, ki je bila razrešena
12. 2. 1995.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 4. 1998.

Rg-655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03036 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEXIN, d.o.o., podjetje za go-
stinstvo in turizem, Ljubljana, sedež:
Cankarjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27769/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5940583
Osnovni kapital: 16,600.000 SIT
Ustanovitelja: Vidović Mitja, Ptuj, Drav-

ska 24, vložil 13,280.000 SIT, in Sedej
Dušan, Ljubljana, Gotska 9, vložil
3,320.000 SIT, vstopila 20. 3. 1996, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 20. 10. 1999:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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; 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; 5232 Trgovina na drob-
no 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 ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9232 Obra-



Stran 3840 / Št. 40 / 17. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999:
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50500 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga

trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 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; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih 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; 55510 Dejav-
nost menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 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; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno

projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93040 Druge de-
javnosti za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1999.

Rg-656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09717 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa CENTER ZA POSLOVNO
SVETOVANJE, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04398/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5325374
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 56
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 72300 Obdela-
va podatkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74110 Prav-
no svetovanje; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 17. 5. 2000 / Stran 3841

svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Opomba: – pri dejavnosti pod šiframa
74.12 in 74.120, vse razen revizijske de-
javnosti; pri dejavnosti pod šifro 74.110 vse,
razen zastopništva, odvetništva in dejavno-
sti notarjev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 10. 1999.

Rg-657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03060 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AS IMPEX, trgovina in posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Za-
loška 163, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20344/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5682720
Ustanovitelj: Suljić Alan, Ljubljana, Trg

francoske revolucije 7, vstopil
29. 11. 1992, vložil 10,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Peklenk Marija,
izstopila 7. 6. 1999.

Rg-659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03062 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DOMGRAD, podjetje za inže-
niring, proizvodnjo, storitve, trgovino in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 9,
sedež: Stegne 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03305/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5314666
Firma: DOMGRAD, podjetje za inženi-

ring, proizvodnjo, storitve, trgovino in za-
stopanje, d.o.o.

Skrajšana firma: DOMGRAD, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob Zeleni ja-

mi 2
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 3. 6. 1999.

Rg-991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09758 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LABOD TIP-TOP, konfekcija,
d.o.o., sedež: Mašera Spasičeva 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30157/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1233807
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Blatnik Angelca, razrešena 15. 3.
1999; direktor Erpe Marjan, Novo mesto,
Podgrad 32, imenovan 15. 3. 1999.

Rg-998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10245 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZVEZA HRANILNO KREDITNIH
SLUŽB SLOVENIJE p.o., Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01782/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5000327
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Demšar Mihael, razrešen 31. 8.
1999; direktor Sila Tomaž, Trebnje, Rim-
ska c. 20, imenovan 1. 9. 1999.

Rg-999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10246 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZDU ZDRUŽENJE DRUŽB ZA
UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH
SKLADOV – GIZ, Ljubljana, sedež: Čopo-
va 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26183/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in po-
godbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5872324
Ustanovitelj: NIKA – Družba za upravlja-

nje d.d., izstop 29. 4. 1999.
Vpiše se sprememba pogodbe o usta-

novitvi z dne 29. 4. 1999.

Rg-1001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10248 z dne 11. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa Inženiring, projektiranje, raz-
voj IBT, Ljubljana d.d., sedež: Proletar-
ska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04760/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5181755
Člani nadzornega sveta: Vitez Darko,

Emeršič Čeh Vlasta, Braz Katka in Zorec
Stanislav, izstopili 28. 7. 1999 ter Vitez Dar-
ko, Emeršič Čeh Vlasta, Braz Katka in Zoe-
rec Stanislav, vstopili 28. 7. 1999.

Rg-1003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10328 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREVOZ ZAJC d.o.o., Ljublja-
na, Cesta v Šmartno 7b, transport, špe-
dicija in trgovina, sedež: Cesta v Šmart-
no 7b, 1110 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20889/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep – veza Srg
98/7475, zaradi spremembe osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5698766
Osnovni kapital: 6,292.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Janez, Ljubljana, Ce-

sta v Šmartno 7b, vstop 10. 11. 1992, vlo-
žek 6,292.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 22. 12. 1998.

Rg-1005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/10330 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa EZS, proizvodnja, trgovina, in-
ženiring, d.o.o., Grosuplje, sedež: Brezje
pri Grosupljem 10, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/27944/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep – ve-
za Srg 7468/98, zaradi spremembe os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5943213
Osnovni kapital: 2,611.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Valentin, Grosup-

lje, Brezje 10 pri Grosupljem, vstop 22. 4.
1996, vložek 2,611.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 22. 12. 1998.

Rg-1009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10468 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTO KLEMENČIČ, servisira-
nje in trgovina, d.o.o., Notranje Gorice,
Podpeška cesta 423, sedež: Podpeška
cesta 423, 1357 Notranje Gorice, pod
vložno št. 1/15802/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep – Srg
98/7480, zaradi spremembe osnovnega
kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5572991
Osnovni kapital: 14,606.000 SIT
Ustanovitelji: Klemenčič Srečko, Notra-

nje Gorice, Podpeška cesta 423, vstop
17. 10. 1991, vložek 14,606.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 2. 7. 1999.

Rg-1015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03772 z dne 2. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa FILTRAUTO SLOVENIJA, pod-
jetje za proizvodnjo filtrov, d.o.o., sedež:
Cesta komandanta Staneta 38, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/20958/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5699860
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

28. 6. 1999.

Rg-1016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04019 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa JANTEKS d.o.o., trgovina, za-
stopanje, posredovanje, svetovanje, ma-
nagement, prevajanje, Ljubljana, Suha-
dolčanova 32, sedež: Suhadolčanova
32, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/21856/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5743095
Firma: JANTEKS, trgovina, zastopa-

nje, posredovanje, svetovanje, manage-
ment, prevajanje d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Gotska 2
Ustanovitelj: Mlakar Janez, izstop 24. 1.

1998; Mlakar Borut, Ljubljana, Gotska 2,
vstop 24. 1. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlakar Janez, razrešen 24. 1. 1998;
direktor Mlakar Borut, imenovan 24. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;

51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju tehnologije; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74810 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-1023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04561 z dne 1. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32542/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1446991
Firma: E.P.L. d.o.o., podjetje za inže-

niring in proizvodnjo Ljubljana
Skrajšana firma: E.P.L. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana, Bognarjeva

pot 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Albreht Igor, Ljubljana, Po-

drožniška pot 2, vstop 8. 7. 1999, vložek
504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miklavčič Bogo, Ljubljana, Bognarjeva pot
13, vstop 8. 7. 1999, vložek 1,092.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mitrović Mi-
loš, Trbovlje, Trg revolucije 16, vstop 8. 7.
1999, vložek 504.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Albreht Igor, imenovan 8. 7. 1999; pro-
kurist Miklavčič Bogo, imenovan 8. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-1025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10110 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ADLES d.o.o., podjetje za sve-
tovanje in inženiring, trgovino in pro-
izvodnjo, Kompolje 123, sedež: Kompo-
lje 123, 1312 Videm-Dobrepolje, pod
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vložno št. 1/22221/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, deležev in razši-
ritev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745683
Firma: ADLES d.o.o., podjetje za sve-

tovanje in inženiring, trgovino in pro-
izvodnjo

Skrajšana firma: ADLES d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob železnici 18
Osnovni kapital: 60,461.000 SIT
Ustanovitelja: Adamič Bojan, Videm Do-

bropolje, Kompolje 123, vstop 1. 3. 1993,
vložek 48,368.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Adamič Dragica, Videm Dobrepolje,
Kompolje 123, vstop 1. 3. 1993, vložek
12,092.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1999:
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.

Rg-1027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10124 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa OTOLINEA, slušni pripomoč-
ki in avdioprotetične storitve, d.o.o., se-
dež: Šlajmerjeva 1a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27132/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo imena
in naslova ustanoviteljice in zastopnice,
spremembo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5642663
Ustanoviteljica: Petrović Silva, Ljubljana,

Dolenjska cesta 156, vstop 5. 11. 1993,
vložek 505.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petrović Silva, imenovana 13. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 5. 11. 1999:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1999:
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1999.

Rg-1028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10259 z dne 12. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MODULING, družba za grad-
njo, montažo in inženiring d.o.o., sedež:
Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/31509/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1353888
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 89.

Rg-1030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/10261 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMPULS, trgovina in druge sto-
ritve, Domžale, d.o.o., sedež: Motnica
11/1, 1236 Domžale, pod vložno
št. 1/02273/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5288991
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1999:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-1033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10274 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNIAGRA, podjetje za medna-
rodno trgovino, d.o.o., sedež: Celovška
99a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31059/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 1319787
Ustanovitelji: Javornik Manca, Medvode,

Spodnje Pirniče 51, vstop 21. 9. 1999, vlo-
žek 488.372 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Borc Boštjan, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 88, vstop 21. 9. 1999, vložek
488.372 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kocjan Janez, Ljubljana, Celovška 134, vs-
top 4. 9. 1998, vložek 488.372 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-1034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10275 z dne 9. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa MASTA INTERNATIONAL TRADE
CO, d.o.o., podjetje za trgovino, marke-
ting, poslovne storitve in zunanjo trgovi-
no, Ljubljana, Celovška 138, sedež: Ce-
lovška 138, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20165/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5673429
Firma: MASTA INTERNATIONAL

TRADE CO, podjetje za trgovino, marke-
ting, poslovne storitve in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1999:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Tr-

govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1999.

Rg-1035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10289 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEMELJ NEPREMIČNINE
GORENC & ŠIPEK, storitveno podjetje
d.n.o., sedež: Preglov trg 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30166/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1244485
Sedež: 1120 Ljubljana-Fužine, Pre-

glov trg 13.

Rg-1037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10294 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELPI, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Palmejeva 14,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13787/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5540186
Sedež: 1000 Ljubljana, Vipavska 36.

Rg-1038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10400 z dne 2. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIOPTA, inženiring, marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Martinčeva
19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07332/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5382343
Osnovni kapital: 2,502.600 SIT
Ustanovitelj: Jankovič Dušan, Ljubljana,

Martinčeva 19, vstop 29. 6. 1990, vložek
2,502.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1999:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 28622 Proizvodnja orodja za stro-
je; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-



Stran 3844 / Št. 40 / 17. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51460 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 9. 1999.

Rg-1043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10664 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIGAT INŽENIRING, gradnja,
tehnologija in razvoj, d.o.o., sedež: Slo-
venska cesta 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22687/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5749441
Sedež: 1000 Ljubljana, Mazijeva uli-

ca 3.

Rg-1046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10668 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTOPRENOVA, organiziranje
in svetovanje, popravilo avtomobilov
d.o.o., Ljubljana, Zalaznikova 20, sedež:
Zalaznikova 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20107/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5673208
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1999:

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 10. 1999.

Rg-1050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10685 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVANIA, trgovina na drobno
in debelo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kalin-
gerjeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20609/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-

la, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5697760
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Keržan Maja, Ljubljana,

Kalingerjeva 5, vstop 11. 1. 1999, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Keržan Sandi Aleksander, Gozd Martuljek,
Na bregu 3, vstop 24. 12. 1996, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51350 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55220
Dejavnost kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 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; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške

dejavnosti; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 9. 1999.

Rg-1053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11237 z dne 23. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SAMOTORČAN AVTORSERVIS
& CO. d.n.o., storitveno in trgovsko pod-
jetje, Ljubljana, sedež: Cesta na Bokal-
ce 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27247/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5908906
Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 10.

Rg-1057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11379 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa NATAŠA, podjetje za medna-
rodno trgovino, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., Komenda, sedež: Moste 113,
1218 Komenda, pod vložno
št. 1/22546/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746329
Osnovni kapital: 2,591.087,50 SIT
Ustanoviteljica: Bošnak Nataša, Komen-

da, Moste 113, vstop 21. 4. 1993, vložek
2,591.087,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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 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;
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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; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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 plači-
lo ali po pogodbi; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10310 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJATURIST, go-
stinstvo in turizem, d.d., Ljubljana, se-
dež: Pivovarniška 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01354/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, tipa in datuma pooblastila zastop-
nika, spremembo dejavnosti in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5076846
Osnovni kapital: 544,726.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Berden Milan, Ljubljana, Kunaverje-
va 4, razrešen 1. 11. 1998 kot začasni di-
rektor in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Sprememba statuta z dne 28. 1. 1999.

Rg-1063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/10817 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa HERMES PLUS, računalniški
in merilni sistemi, d.d., Ljubljana, Šlan-
drova ulica 2, sedež: Šlandrova ulica 2,
1000 Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/10566/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov, dejav-
nosti in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5447640
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dernovšek Iztok, razrešen 1. 11.
1999 kot član uprave; član uprave Godnič
Klavdij, Koper, Erjavčeva 21, imenovan
1. 9. 1999.

Člani nadzornega sveta: Testen Peter in
Kogovšek Pavel, izstopila 1. 10. 1999 ter
Streimelweger Thomas, Tantscher Karl in
Horhager Franz, vstopili 1. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki.

Rg-1064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09800 z dne 22. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOVINAR, Podjetje storitvenih
obrti d.d., Kočevje, sedež: Reška c. 23,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/00683/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5066905
Firma: KOVINAR KOČEVJE, inštalaci-

je in inženiring, d.d., Kočevje, Reška ce-
sta 23

Skrajšana firma: KOVINAR KOČEVJE,
d.d.

Dejavnost, izbrisana dne 22. 11. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74150 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Sprememba statuta z dne 29. 7. 1999.

Rg-1065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10858 z dne 23. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE d.d.,
Industrija sistemov, elektronike in zvez,
sedež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01682/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta ter predsednika in namestni-

ka predsednika nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5174929
Člani nadzornega sveta: Klančar Janez

in Vavpotič Vojka, vstop 14. 10. 1999 ter
Sodin Vladimir – predsednik in Lampič Bo-
židar, namestnik predsednika, vstopila
15. 4. 1999.

Rg-1068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10543 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEHNIŠKA ZALOŽBA SLO-
VENIJE, založništvo in tehnična kultura
d.d., Ljubljana, sedež: Lepi pot 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01316/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5048745
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mikuž Mihela, razrešena 1. 10.
1999; direktorica Junkar Irena, Ljubljana,
Pod akacijami 3, imenovana 1. 10. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-1074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10415 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PTP INTEGRAL, poslovno sve-
tovanje, turizem in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Kolodvorska ulica 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07417/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5385571
Ustanovitelji: Mekina Marija, Piciga Sta-

ne, Majstorović Zelenko, Berden Drago, An-
žur Franc in Zvonc Darko, vsi izstopili 8. 12.
1998; Zvonc Zdenka, Ljubljana, Vrhovci,
Cesta II/5, vstop 11. 2. 1991, vložek
1,070.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martini Keber Milena, Ljubljana, Ul. Mol-
niške čete 17, vstop 11. 2. 1991, vložek
782.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja
Vogrin Marjana-Marjanka, Ljubljana, Tbilisij-
ska ulica 58, vstop 11. 2. 1991, vložek
640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berden Anica-Ana, Ljubljana, Jakčeva ulica
36, vstop 11. 2. 1991, vložek 1,301.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Anžur Zla-
ta, Ljubljana-Dobrunje, Pot v dolino 24a,
vstop 11. 2. 1991, vložek 1,117.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03423 z dne 30. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa LITOSTROJ – TOVARNA ULITKOV
d.o.o., sedež: Litostrojska cesta 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10368/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5447020
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Lampič Božidar, razrešen 15. 2. 1999.

Rg-1090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03871 z dne 4. 11. 1999 pri subjek-
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tu vpisa MELAMIN, kemična tovarna d. d.,
Kočevje, sedež: Tomšičeva ul. 9, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/00550/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5034043
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kozinc Marjan, razrešen 30. 6.
1999; direktor Štefanič Srečko, Kočevje,
Šalka vas 3b, imenovan 1. 7. 1999.

Rg-1091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03881 z dne 23. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32526/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1430726
Firma: ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE
Skrajšana firma: ZD MEDVODE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1215 Medvode, Ostrovrharje-

va 6
Ustanovitelj: Občina Medvode, Medvo-

de, Cesta komandanta Staneta 12, vstop
25. 5. 1999, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Baćac Jasna, Medvode, Bizantova
15, imenovana 25. 5. 1999, zastopa zavod
kot vršilka dolžnosti direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1999:
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost; 85130
Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki.

Rg-1092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03973 z dne 30. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa ARKADA ENA, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Celovška 91,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26036/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5886171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dragonja Ciril, razrešen 14. 6. 1999;
direktor Ručigaj Andrej, Piran, Gregorčiče-
va ulica 66, imenovan 14. 6. 1999.

Rg-1096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04527 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJA-
NA, Enota osnovnega zdravstvenega
varstva Moste-Polje, Ljubljana, Prvomaj-
ska 5, sedež: Prvomajska 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00420/03 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-1097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/04529 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJA-
NA, Enota zdravstvenega varstva Šiška,
sedež: Derčeva 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00420/04 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5056063004
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:

85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-1098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04532 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJA-
NA, ENOTA SPLOŠNE NUJNE MEDICIN-
SKE POMOČI – SNMP LJUBLJANA, se-
dež: Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00420/13 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5056063064
Dejavnost, izbrisana 4. 11. 1999:

85121 Osnovna zdravstvena dejavnost.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1999:

85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost.

Rg-1099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09634 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI
ZAVOD FRANA MILČINSKEGA, Smled-
nik, sedež: Valburga 4, 1216 Smlednik,
pod vložno št. 1/00975/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5050162
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ravnikar Franc, Smlednik, Valburga
5, razrešen 4. 12. 1998 kot v.d. ravnatelja
in imenovan za ravnatelja.

Rg-1101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09686 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa NACIONALNI INŠTITUT ZA BI-
OLOGIJO, National Institute of Biology,
sedež: Večna pot 111, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00984/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5055784
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1999:

5523 Druge nastanitve za krajši čas; 61100
Pomorski promet.

Rg-1102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09693 z dne 11. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SKINK HREN, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, k.d. Borovnica, se-
dež: Pot v Jele 4, 1353 Borovnica, pod
vložno št. 1/27429/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, akta o ustano-

vitvi ter preoblikovanje iz k.d. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5929334
Firma: SKINK, trgovina, proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 303
Osnovni kapital: 2,902.000 SIT
Ustanovitelji: Hren Klemen, izstop 19. 8.

1999; Hren Gregor, Borovnica, Pot v Jele
4, izstop iz k.d. in vstop v d.o.o. 11. 11.
1999, vložek 2,902.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 11. 11. 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; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1999:
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost
taksistov; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7440 Oglaševanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 8. 1999.

Rg-1103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09696 z dne 11. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEH-MAX SENČILA, FRANKO
& HOMAR, proizvodnja in trgovina,
d.n.o., Mengeš, sedež: Liparjeva 31,
1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/26108/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, deležev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, dejavnosti ter preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5844452
Firma: TEH-MAX SENČILA, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TEH-MAX SENČILA

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

govornostjo
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Sedež. 1234 Mengeš, Murnova 1
Osnovni kapital. 2,447.000 SIT
Ustanovitelji: Franko Janez, Mengeš, Gla-

vičeva 12, izstop iz d.n.o. in vstop v
d.o.o. 11. 11. 1999, vložek 1,223.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Homar Janez,
Mengeš, Grobeljska cesta 8b, vstop 11. 11.
1999, vložek 1,223.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Homar Janez, imenovan 29. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1999:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.

Rg-1104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09837 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA
LJUBLJANA, sedež: Poljanska cesta
28a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00963/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086647000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Rojc Nevenka, razrešena 1. 9.
1999 kot ravnateljica; ravnateljica Florjan-
čič Sonja, Ljubljana, Cesta Dolomitskega
odreda 16, imenovana 1. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 80220 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-1105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09923 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GIVO, Gradnja in vzdrževanje
objektov Ljubljana d.d., sedež: Dvorec
Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01111/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti, tipa zastop-
nika, članov nadzornega sveta in preobliko-
vanje iz d.d. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5072280
Firma: GIVO, Družba za gradnjo, inže-

niring in vodenje investicij, d.o.o., Ljub-
ljana

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

govornostjo

Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Slo-
venski odškodninski sklad, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
udeleženci notranjega odkupa po seznamu,
udeleženci interne razdelitve po seznamu –
vsi vstopili 1. 12. 1999; Vidrih Joško, Ljub-
ljana, Tacenska 155, vstop 1. 12. 1999,
vložek 49,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; C.O.F., Trgovina na debelo in
drobno ter zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Za-
loška 69, vstop 1. 12. 1999, vložek
38,700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-
sednik uprave Vidrih Joško, Ljubljana, Ta-
censka 155, razrešen 23. 8. 1999 in ime-
novan za direktorja; članica uprave Tomšič
Marjeta, Ljubljana, Kotnikova 20, razrešena
23. 8. 1999 kot izvršna direktorica in ime-
novana za zastopnico, ki zastopa družbo
kot izvršna direktorica.

Člani nadzornega sveta: Klemenc Dani-
ca, predsednica, Velikonja Peter, namest-
nik predsednice in Adamič Oskar, predsed-
nik delavcev, vsi izstopili 1. 12. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 1. 12. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 50101
Trgovina na debelo 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo

kulturne dediščine; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje”, razen revizijske de-
javnosti.

Rg-1106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09924 z dne 15. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa INSPECT, Mednarodno pod-
jetje za kontrolo kakovosti in količine
blaga, svetovanje ter inženiring, d.d., se-
dež: Jakšičeva 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01471/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000939
Člani nadzornega sveta: Ocvirk Andro,

Valentinčič Davor in Pesek Anton, vsi izsto-
pili 18. 6. 1999; Radovanovič Stevan, Cim-
perman Milan in Živic Ciril, vstopili 18. 6.
1999.

Rg-1109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09930 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TERRAPLAN PAPEŽ IN KO-
RDIŠ, poslovni inženiring, turizem in
šport d.n.o., Kočevje, sedež: Šalka vas
148a, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/22656/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopni-
ka, dejavnosti in preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5779944
Firma: TERRAPLAN, geodezija, turi-

zem in šport, d.o.o.
Skrajšana firma: TERRAPLAN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kordiš Matej, izstop 3. 9.

1999; Papež Drago, Kočevje, Šalka vas
148a, vstop 30. 3. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kordiš Matej, razrešen 3. 9. 1999
kot poslovodja.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 12. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5522 Storitve kampov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1999:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 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; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
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tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost
taksistov; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Ogla-
ševanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09944 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MARIJE
VERE p.o., sedež: Ljubljanska c. 16a,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/01905/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa in datuma za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5268931
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Vodlan Violeta, Domžale, Šolska
ulica 10, razrešena 4. 3. 1998 kot v.d. rav-
nateljice in imenovana za ravnateljico.

Rg-114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10188 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARKADA TRI, Pooblaščena in-
vesticijska družba d.d., sedež: Celovška
91, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27648/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo naslova sedeža, čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5935407
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Člani nadzornega sveta: Madžarevič Bo-

rut, izstop 20. 9. 1999 ter Koselj Matjaž,
vstop 20. 9. 1999.

Sprememba statuta z dne 20. 9. 1999.

Rg-1117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10202 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRONABAVA d.d., spe-
cializirana trgovina z elektrotehničnimi
materiali, Slovenska cesta 58, Ljublja-
na, sedež: Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00340/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5003555
Firma: ELEKTRONABAVA, specializi-

rana trgovina z elektrotehničnimi mate-
riali d.d.

Skrajšana firma: ELEKTRONABAVA d.d.
Sedež: 1231 Ljubljana, cesta 24. ju-

nija 3.

Rg-1118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10210 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRADIŠČE, gradbeno podjet-
je d.d., Cerknica, Cesta 4. maja 80, se-
dež: Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica,
pod vložno št. 1/00108/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta,
dejavnosti in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5066271
Člani nadzornega sveta: Čampa Rajko,

izstop 20. 9. 1999 ter Nučič Janez, vstop
20. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1999:
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili.

Sprememba statuta z dne 20. 9. 1999.

Rg-1121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10660 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLUTAL, Industrija zapiralne
embalaže, d.d., Ljubljana, sedež: Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00197/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036135
Člani nadzornega sveta: Mojsilovič Gor-

dana in Vrhovec Andrej, izstop 13. 10.
1999 ter Šuster Milan in Miklavc Matjaž,
vstop 13. 10. 1999.

Rg-1123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10729 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TU-VAL, podjetje za proizvod-
njo, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Domžale, Ljubljanska 84, sedež: Ljub-
ljanska 84, 1230 Domžale, pod vložno

št. 1/11247/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep za Srg
6793/99 – uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5468906
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:

2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2852 Splošna mehanična dela; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje”, razen revizijske de-
javnosti.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se zače-
tek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti Srg 6793/99 z dne 8. 10.
1999, razveljavi.

Rg-1124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10886 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ABC AGROHIT, Trgovsko pod-
jetje na veliko in malo, d.o.o., Trbovlje,
sedež: Opekarna 5, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/12358/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča umik tožbe družbenega
pravobranilca RS s temile podatki:

Matična št.: 5488397
Na podlagi obvestila družbenega pravo-

branilca Republike Slovenije, opr. št. SV
53/94 IM-LN z dne 5. 4. 1995, se vpiše
izbris obvestila družbenega pravobranilca
Republike Slovenije, ki je bil vpisan z opr.
št. Srg 9750/93 z dne 15. 12. 1993.

Rg-1125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10897 z dne 14. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa LJUBLJANSKE MLEKARNE, mle-
karska industrija, d.d., sedež: Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil za zastopnika
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048257
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zalar Franc, Ljubljana, Ul. pregnan-
cev 16, razrešen 14. 12. 1999 kot pomoč-
nik generalnega direktorja in imenovan za
zastopnika; zastopnik Tijan Hrvoje, Ljublja-
na, Neubergerjeva ul. 8, razrešen 14. 12.
1999 kot direktor računovodsko finančne-
ga sektorja in imenovan za zastopnika.

Člani nadzornega sveta: Javornik Jože,
Peklaj Slavko, Lasič Matjaž, Mesojednik Mi-
lan, Dominko Štefan, Porovne Marija, vsi
izstopili 5. 3. 1999 ter Bošković Zoran, Lo-
zej Samo, Mesojednik Milan, Vrhovnik An-
ton, Lasič Matjaž in Peklaj Slavko, vstopili
5. 3. 1999.

Rg-1126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11032 z dne 4. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32455/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča nadomestni sklep Srg
3373/99 – vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430190
Firma: CHEMO INVEST, upravljanje z

nepremičninami d.o.o., CHEMO Invest
Liegenschaftsverwaltung GmbH.

Skrajšana firma: CHEMO INVEST
d.o.o., CHEMO Invest GmbH.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Maistrova uli-
ca št. 10

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: ALBERT IMMOBILIEN-

PROJEKTIERUNGS GMBH., Graz, Avstrija,
Neubockweg št. 18, vstop 15. 12. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; CHEMO, Trgovinsko in proizvodno
podjetje d.d., Ljubljana, Maistrova ulica
št. 10, vstop 15. 12. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Papež Dušan, Hinje, Hrib št. 9, ime-
novan 13. 4. 1999, zastopa družbo kot di-
rektor – poslovodja; direktor Albert Frank
Philipp, Graz, Neubockweg št. 18, imeno-
van 13. 4. 1999, zastopa družbo kot direk-
tor – poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1999:
6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-

javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7415
Dejavnost holdingov.

Pri vpisu podatkov so bile črke z dodat-
nimi oznakami vpisane tako, da so bile do-
datne oznake izpuščene.

Rg-1128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11117 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa LIKO, lesna industrija Vrhni-
ka, d.d., sedež: Verd 100a, 1360 Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/06558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5316766
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pungerčič Olomir, razrešen 13. 10.
1999 kot uprava-glavni direktor; zastopnik
Strgar Roman, Vrhnika, Gradišče 21, ime-
novan 13. 10. 1999, zastopa družbo kot
začasni glavni direktor.

Rg-1129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11120 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA FARMACIJO, sedež:
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/09 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5085063012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pečar Slavko, razrešen 30. 9. 1999
kot dekan; zastopnica Kristl Julijana, Ljub-
ljana, Omersova 20, imenovana 1. 10.
1999, zastopa fakulteto kot dekanica; za-
stopnik Srčič Stane, razrešen 30. 9. 1999
kot prodekan za vzgojno-izobraževalno de-
lo; zastopnik Kikelj Danijel, Ljubljana-Črnu-
če, Mlinska pot 23, imenovan 1. 10. 1999,
zastopa fakulteto kot prodekan; zastopnik
Kristl Albin, razrešen 30. 9. 1999 kot pro-
dekan za znanstveno-raziskovalno delo; za-
stopnik Štrukelj Borut, Ljubljana, Einspie-
lerjeva 2b, imenovan 1. 10. 1999, zastopa
fakulteto kot prodekan.

Rg-1140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13692 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa STUDIO DOTIČNI, Podjetje za
ekonomske, organizacijske, tehnološke
in osebne storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kolodvorska 18a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10607/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep za
Srg 1482/99 – uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5816912
Dejavnost, izbrisana dne 16. 12. 1999:

7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:

7440 Oglaševanje; 74400 Oglaševanje.

Rg-1146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/10464 z dne 22. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32410/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1453734
Firma: EUROPE TURIST – BUJARI

MENDERES, turizem in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: EUROPE TURIST –

BUJARI MENDERES, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 264
Ustanovitelja: Bujari Menderes, Struga,

Petre Dž. Gile I/3 V, vstop 6. 9. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Bekiroski Šaban, Podgorci, vstop
6. 9. 1999, vložek 10 SIT, odgovornost:
odgovarja do višine nevplačanega vložka.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bujari Menderes, imenovan 6. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev, kot
komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
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debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih

kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-1149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10367 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PUNTA, podjetje za marke-
ting, inženiring, dizajn in trgovino d.o.o.,
sedež: Vlahovičeva 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
6371/99 – spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, ustanov., deležev, naslo-
va ustanov., zastopn., uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5463041
Firma: PUNTA d.o.o., Ljubljana, pod-

jetje za marketing, inženiring, disign in
trgovino

Sedež: 1129 Ljubljana, Volavlje 1b
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelji: Iglič Ana, Ljubljana, Jakče-

va ulica 8, vstop 25. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Iglič Miloš, Ljubljana, Jakčeva ulica 8, vstop
20. 9. 1999, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Iglič Ana, razrešena 20. 9. 1999;
direktor Iglič Miloš, Ljubljana, Jakčeva ulica
8, imenovana 20. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1999:
01132 Sadjarstvo; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-

terialom in sanitarno opremo; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Zaradi uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, se začetek postopka iz-
brisa iz sodnega registra po uradni dolžno-
sti, Srg 6371/99 z dne 10. 9. 1999, raz-
veljavi.

Rg-1150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10359 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa CORTY, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Flajšmanova 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28065/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5950864
Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1999:

7122 Dajanje vodnih plovil v najem.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 30. 9. 1999.

Rg-1154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09859 z dne 11. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32372/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1447475
Firma: E-GAMES, podjetje za trgovino

in razvedrilo, d.o.o.
Skrajšana firma: E-GAMES d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kunaverjeva 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tabaković Elvir, Bosanska

Krupa, Pazadžik 29, vstop 30. 8. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tabaković Elvir, imenovan 30. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1999:
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 30010 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
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opreme v najem, d.n.; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-1156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09636 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KONO, družba za svetovanje,
projektiranje, izvedbo in strokovni nad-
zor gradbenih objektov, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vojkova 57, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08242/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5427509
Sedež: 1000 Ljubljana, Grabloviče-

va 30.

Rg-1157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04273 z dne 29. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32436/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Kranj, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
noviteljev, deleža, osnovnega kapitala, na-
slova ustanovitelja in zastopnika, dejavno-
sti, zastopnikov ter spremembo akta s temile
podatki:

Matična št.: 5875595
Firma: ARTUS, svetovanje – trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARTUS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pečar Marko, izstop 12. 11.

1996; Bračič Ante, izstop 12. 11. 1996;
Štrukelj Iztok, Kranj, Gradnikova ulica 5,
vstop 16. 5. 1994, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračič Ante, razrešen 12. 11. 1996;
direktor Pečar Marko, razrešen 12. 11.
1996; direktor Štrukelj Iztok, imenovan
16. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje re-
vij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 22310 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 30020 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 33300 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila 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.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču Kranj, pod vl.
št. 1/02337/00.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 14. 7. 1999.

Rg-1159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04046 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa S-NET, družba za izvajanje te-
lekomunikacijskih storitev in inženi-
ringov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sloven-
ska cesta 56, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29102/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1191896
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 45.

Rg-1161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03797 z dne 8. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32366/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1423088
Firma: LOREN GAS, popolna tehnika

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Borovec 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kardum Loren, Ljubljana-Čr-

nuče, Štajerska cesta 66, vstop 2. 6. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kardum Loren, imenovan 2. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in

njihovih delov; 2822 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4020 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
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na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
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; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 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.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-1162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03780 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEGASAT, telekomunikacije,
marketing in trgovina, d.o.o., sedež: Brn-

čičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30774/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1305573
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Bloudek Kornelija, razrešena 1. 7.
1999; prokuristka Preložnik Aleksandra,
Ptuj, Lešje 14a, imenovana 1. 7. 1999.

Rg-1164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03278 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FEGRO, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Cesta na Ugar 8, 1310
Ribnica, pod vložno št. 1/12075/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanovitelja, dele-
žev, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5491002
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelja: Jakopič Janez, Ribnica, Le-

povče 6, vstop 8. 3. 1991, vložek 4,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škulj Stane,
Ribnica, Goriča vas 28, vstop 8. 3. 1991,
vložek 4,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mohar Andrej, izstop 27. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 5. 1999.

Rg-1166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02559 z dne 25. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32415/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1420127
Firma: IN SVETOVANJE, družba za ra-

čunovodstvo, finance, davčno in poslov-
no svetovanje d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova

cesta 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Cukon Mavec Nevenka,

Ljubljana, Brilejeva 16, vstop 16. 3. 1999,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kešnar Marjan, Šentvid pri Stični,
Podboršt 33, vstop 16. 3. 1999, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovačič Janez, Grosuplje, Pod gozdom
III/22, vstop 16. 3. 1999, vložek 420.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Velkavrh
Mirjana, Ljubljana, Rožna dolina, C. XVII/17,
vstop 16. 3. 1999, vložek 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zalar Katarina,
Ljubljana, Ulica Gubčeve brigade 76, vstop
16. 3. 1999, vložek 420.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zalar Katarina, imenovana 16. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-1169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02501 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MOTIVI TRADE, trgovina in sto-
ritve d.o.o., sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20172/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5684595
Sedež: 1218 Komenda, Moste 88a
Sprememba družbene pogodbe z dne

13. 5. 1999.

Rg-1175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/06476 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa CENTRALEX, podjetje za pro-
dajo, projektiranje, montažo, vzdrževa-
nje kurilnih, ogrevalnih, prezračevalnih,
električnih naprav ter napeljav in...
d.o.o., Ljubljana, sedež: Podlimbarske-
ga 26, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04762/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova sedeža, osnovnega ka-
pitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5663458
Firma: CENTRALEX, podjetje za trgo-

vino, montažo in vzdrževanje, d.o.o.,
Ljubljana, Kettejeva 5

Skrajšana firma: CENTRALEX, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kettejeva 5
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 17. 5. 2000 / Stran 3853

Ustanovitelj: Kovačič Matjaž, Ljubljana,
Podlimbarskega 24, vstop 21. 12. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-1190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02644 z dne 4. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FENIX, Sport tenis center,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Keršičeva 20,
1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/15942/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5583586
Sedež: 1420 Trbovlje, Vreskovo 10d
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 55100

Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 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; 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; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 4. 1999.

Rg-1191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02646 z dne 13. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa FINANCE-OPERATIVA, Podjet-
je za vzdrževanje in upravljanje stano-
vanjskih in drugih objektov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Šišenska 23, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5352045
Sedež: 1000 Ljubljana, Kneza Koc-

lja 37.

Rg-1193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02678 z dne 5. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa LECANA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Bukovčeva 30, Vir, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/27442/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, deležev in naslo-
va ustanovitelja-zastopnika, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5931754
Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska 45
Ustanovitelja: Furlan Matjaž, izstopil

17. 5. 1999; Hajdič Janez, Nova vas, Sve-

ta Trojica 74, in Gros Andrej, Višnja gora,
cesta na Polževo 25, vstopila 29. 2. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hajdič Janez, imenovan 29. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 5. 7. 1999: 15811
Dejavnost pekarn; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 6022
Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje, 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 5510 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
5551 Dejavnost menz; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 5. 1999.

Rg-1196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02715 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa RCL, družba za računalniški
in informacijskih inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Aleševčeva 50, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02760/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, naslova
ustanoviteljev – zastopnika, deležev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5301688
Osnovni kapital: 2,469.877 SIT
Ustanovitelji: Jan Jernej, izstopil 3. 5.

1999; Keržan Sandi-Aleksander, Gozd Mar-
tuljek, Na bregu 3, vstopil 7. 4. 1997, RCL,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Alešovčeva 50,
vstopil 3. 5. 1999, in Popovič Robert, Kranj-
ska gora, Vršiška cesta 47, vstopil 7. 4.
1998, vložili po 823.292,33 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jan Jernej, Ljubljana, Glavarjeva 12,
imenovan 25. 10. 1989, zastopa družbo
brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 5. 1999.

Rg-1197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02716 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa STANBIRO, stanovanjske sto-
ritve, inženiring, gradbeništvo in trgovi-
na, d.o.o., Ribnica, sedež: Šeškova 50,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/05142/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova sedeža, osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deležev in dejavnosti,

uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5337895
Sedež: 1310 Ribnica, Merharjeva 3
Osnovni kapital: 3,303.100 SIT
Ustanovitelja: Mihelič Jože, Dolenja vas,

Prigorica 95, in Tanko Anton, Ribnica, Za-
potok 4a, vstopila 23. 2. 1990, vložila po
1,651.550 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata; Mikulič Franc, izstopil 11. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 3661 Proizvodnja bižuterije;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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; 6330 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; 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-
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tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1999.

Rg-1207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03010 z dne 7. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32352/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422570
Firma: IBIS TRADE, trgovina, d.o.o.,

Grosuplje
Skrajšana firma: IBIS TRADE, d.o.o.,

Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Obrtniška ce-

sta 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zrnec Andraž, Grosuplje,

Obrtniška cesta 4, in Spreizer Iztok, Gro-
suplje, Seliškarjeva cesta 17, vstopila 26. 5.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Zrnec Andraž in Spreizer Iztok, ime-
novana 26. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51360 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52730
Popravilo ur, nakita; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 64200 Telekomunikacije.

Rg-1210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03068 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu
vpisa INTERFLOORING, podjetje za zasto-
panje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5366542
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Rotar Bojan, razrešen 7. 5. 1999;
generalni direktor Vidrih Jože, Ljubljana,
Mlinska pot 21, ki od 7. 5. 1999 zastopa
družbo brez omejitev, in direktor Jeren Šte-
fan, Ljubljana, Vojkova 32, imenovan 7. 5.
1999, zastopa družbo v domačem prometu
brez omejitev, v zunanjetrgovinskem pro-
metu pa z omejitvijo obveznega predhodne-
ga sopodpisa z generalnim direktorjem.

Rg-1211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03132 z dne 6. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa GREGOR KIRO, družba za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Beet-
hovnova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31495/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1353497
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 83
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Djurašević Sašku, ki je bil razre-
šen 29. 6. 1999.

Rg-1219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03414 z dne 6. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32094/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430246
Firma: STILTEKSTIL, trgovina s tek-

stilom in oblačili, d.o.o.
Skrajšana firma: STILTEKSTIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 2,

Stara cerkev
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Longo Luciano, Cornuda

(TV), V.le. dei Colli 61, in Giacomelli Fran-
cesco, Possagno, Contrada Masiere 96b,
vstopila 21. 6. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kos Nataša, Ljubljana, Reška 11,
imenovana 21. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
17200 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja 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; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-1221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10556 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARTTEL, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Pleteršnikova 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24709/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
in spremembo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5840732
Dejavnost, izbrisana 30. 11. 1999: 552

Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 741
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Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; razi-
skovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; dejavnost holdingov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999:
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74110 Pravno svetovanje;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1999.

Rg-1222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10555 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa CSC PHARMA, d.o.o. – trgo-
vinska družba, sedež: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19855/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5663601
Dejavnost, izbrisana 29. 11. 1999:

74400 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999:

51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 7440 Oglaševanje.

Rg-1224
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11092 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DR. OETKER, družba za pro-
izvodnjo in prodajo živil, d.o.o., Trzin,
sedež: Na Gmajni 15-17, IOC Trzin,
1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/28978/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1125567
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dolenc Božo, razrešen 22. 9.
1999; zastopnik Jadanec Ignac, Zagreb,

Dubravica 138, imenovan 22. 9. 1999, za-
stopa družbo kot poslovodja. Pravne posle
in druga razpolaganja lahko podpisujeta po-
slovodji le skupno.

Rg-1227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10585 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa M&B, SEČNIK & CO., go-
stinstvo, d.n.o., Horjul, sedež: Vrzdenec
20, 1354 Horjul, pod vložno
št. 1/32055/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1420267
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1999:

92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne

29. 9. 1999.

Rg-1230
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04194 z dne 22. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTO NOVAK, Storitve, trgovi-
na, proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska c. 267, sedež: Šmartinska c. 267,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža, uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5633184
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Viktor, Dol pri Ljub-

ljani, Zaboršt 3, vstopil 30. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
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; 2852 Splošna mehanična dela;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 7. 1999.

Rg-1231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04215 z dne 22. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa VARIKS, trgovina, storitve in
finance, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dimiče-
va 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19425/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža, uskladitev in spremembo dejavno-
sti, spremembo priimka in prebivališča usta-
noviteljice in zastopnice ter spremembo akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5673224
Osnovni kapital: 11,827.000 SIT
Ustanoviteljica: Gale Kazimira, Ljubljana,

Kolodvorska 14a, vstopila 22. 12. 1993,
vložila 11,827.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Gale Kazimira, imenovana
22. 12. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 22. 11. 1999: 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 22. 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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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;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 7. 1999.

Rg-1233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09844 z dne 22. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa ENERGOGROUP, d.o.o., podjetje
za inženiring, gradnjo in vodenje investi-
cijskih projektov, sedež: Tržaška 132,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25635/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova sedeža, dejavnosti, in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5860733
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 9
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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.

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

Rg-1234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04445 z dne 17. 11. 1999 pri sub-

jektu vpisa AGENCIJA ZA PRENOVO POD-
JETIJ, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 22,
sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08365/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5407796
Ustanovitelj: Ranzinger-Resnik Nevenka,

izstopila 17. 2. 1999; Drobnak Branko,
Ljubljana, V Murglah 263, vstopil 17. 2.
1999, vložil 1,350.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skrbinšek Stajka, razrešena 30. 4.
1999; direktorica Ranzinger Resnik Neven-
ka, Zagorje, Cesta zmage 37, imenovana
1. 5. 1999.

Rg-1235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10583 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARMSTRONG-KOBILŠEK,
d.o.o., Mengeš, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, sedež: Cankarjeva 21, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/11936/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
in spremembo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5483328
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999:

28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28220 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni
promet; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1.9. 1999.

Rg-1236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10581 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŠTIRN, trgovina, prevozi in
špedicija, Vrhnika, d.o.o., sedež: Idrijska

cesta št. 11, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/12880/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5502306
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999:

52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 9. 1999.

Rg-1243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10466 z dne 19. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGENCIJA NET, odnosi z jav-
nostmi in raziskave, d.o.o., sedež: Tr-
žaška 28, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/28615/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5981433
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Troha Darko, Vrhnika,

Poštna ul. 3b, in Mikulandra Antonio-Goran,
Nova Gorica, Miren 24, Miren, vstopila
22. 10. 1996, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mikulandra Antonio-Goran, razrešen
7. 7. 1999; direktor Pavšič Robert, Postoj-
na, Stjenkova ul. 8, imenovan 7. 7. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 7. 1999.

Rg-1256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10473 z dne 10. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32471/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1462431
Firma: VODOKOMUNALNI SISTEMI, iz-

gradnja in vzdrževanje vodokomunalnih
sistemov, d.o.o.

Skrajšana firma: VODOKOMUNALNI
SISTEMI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1317 Sodražica, Žimarice 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Belaj Marko, Sodražica, Ži-

marice 28, vstopil 5. 10. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Belaj Marko, imenovan 5. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
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gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-
ja vode; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 6030 Cevo-
vodni transport; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-1259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02164 z dne 4. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRIS A., telekomunikacije, ra-
čunalništvo in informacijski sistemi,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod hribom 55,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19363/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, na-
slova ustanoviteljice, deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5653169
Ustanovitelji: Mivšek Janez, izstopil

31. 12. 1997; Kraigher Marko, Mengeš,
Kidričeva ul. 83, Trzin, vstopil 20. 10.
1995, vložil 675.000 SIT, Peršurič Andže-

la, Ribnica, Prijateljev trg 5, vstopila
22. 7. 1992, vložila 375.000 SIT, Wiegele
Matjaž, Kamnik, Podgorje 127b, vstopil
20. 10. 1995, vložil 375.000 SIT, in Vogel
Matjaž, Prevalje, Trg 44, vstopil 20. 10.
1995, vložil 75.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1998.

Rg-1261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03441 z dne 5. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa MICHELIN SLOVENIJA, pnevma-
tike, d.o.o., sedež: Dunajska 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29826/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1216066
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vogelgesang Werner, razrešen 7. 6.
1999; direktor Berne Alain Merie Pascal,
Varšava, 77, Rue Morszynska, imenovan
7. 6. 1999.

Rg-1264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03482 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA, Razvojno raziskoval-
ni inštitut IEZE, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 27, sedež: Stegne 27, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12507/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča
spremembo osnovnega kapitala, utanovi-
teljev in zastopnikov, uskladitev dejavno-
sti in spremembo akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5489911
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirtovšek Ervin, izstopil

22. 11. 1998; Pirtovšek-Dihpol Pavlina,
Ljubljana, Cesta 24. junija 72b, vstopila
9. 4. 1999, vložila 2,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pirtovšek Ervin, razrešen 22. 11.
1998; direktorica Pirtovšek-Dihpol Pavlina,
imenovana 21. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 27. 9. 1999:7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 7440
Oglaševanje.

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

Rg-1269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03917 z dne 13. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTERFLOORING, podjetje za
zastopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod
vložo št. 1/06714/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravni sklep zaradi usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5366542
Ustanovitelj: Rotar Bojan, izstopil 7. 5.

1999; INTERFLOORING, podjetje za za-
stopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Zaloška 69, vstopil 7. 5. 1999,
vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-1271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04366 z dne 2. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa RIOL, trgovina, servis, inštalacije
in storitve, d.o.o., Majaronova 18, Ljub-
ljana, sedež: Majaronova 18, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17132/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
zaradi matične številke s temile podatki:

Matična št.: 5604737

Rg-1276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09813 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa T.S.L., podjetje za transport
in skladiščenje, d.o.o., Vodice, Bukovi-
ca 12, sedež: Bukovica 12, 1217 Vodi-
ce, pod vložno št. 1/09989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, osnovnega kapitala,
naslova ustanoviteljev – zastopnikov, dele-
žev in dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5446180
Firma: T.S.L., družba za transport in

skladiščenje, d.o.o., Vodice
Sedež: 1217 Vodice, Brniška cesta 62
Osnovni kapital: 47,578.000 SIT
Ustanovitelja: Ščap Helena, vstopila

2. 4. 1993, in Ščap Lojze, vstopil
1. 8. 1990, oba iz Vodic pri Ljubljani, Br-
niška cesta 62, vložila po 23,789.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ščap Helena, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Ščap Lojze, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorice, imenovana 11. 5. 1993.

Dejavnost, izbrisana 17. 9. 1999: 6022
Storitve taksistov; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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-
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bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 60220 Dejavnost taksistov; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1999.

Rg-1278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09973 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRIS A., telekomunikacije, ra-
čunalništvo in informacijski sistemi,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod hribom 55,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19363/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5653169
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kraigher Marko, Mengeš,

Kidričeva ul. 83, Trzin, vstopil 20. 10.
1995, vložil 1,200.000 SIT, Wiegele Mat-

jaž, Kamnik, Podgorje 127b, vstopil 20. 10.
1995, vložil 650.000 SIT, in Peršurič An-
džela, Ribnica, Prijateljev trg 5, vstopila
22. 7. 1992, vložila 650.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo; Vogel Matjaž, iz-
stopil 11. 6. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1999.

Rg-1281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10128 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ILBAU, gradnja objektov,
d.o.o., sedež: Tržaška 40, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5709075
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 2.

Rg-1286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10303 z dne 28. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ROMA COMPANY, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., sedež: Trebinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31642/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1381016
Sedež: 1216 Smlednik, Hraše 35a
Sprememba družbene pogodbe z dne

23. 9. 1999.

Rg-1289
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10319 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LEKS, podjetje za čiščenje
objektov, dezinfekcijo, dezinsekcijo in
deratizacijo ter sanitarno svetovanje,
d.o.o., sedež: Zaloška 155, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05413/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5336970
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Kasun Goran, Ljubljana, Roj-

čeva 16, in Savenc Erik, Ljubljana, Delakova
13, vstopila 6. 3. 1990, vložila po 1,051.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1999.

Rg-1292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10324 z dne 5. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32345/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453602
Firma: LAPKOVSKI & CO., družba za

storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LAPKOVSKI & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 87
Ustanovitelja: Lapkovski Kvas Catherine

in Kvas Tomaž, oba iz Ljubljane, Vojkova

87, vstopila 20. 9. 1999, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kvas Tomaž in Lapkovski Kvas Cat-
herine, imenovana 20. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 4531 Električne inštala-
cije; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Rg-1299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10343 z dne 6. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa ZL-CONSULTING, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in svetovanje, d.o.o.,
sedež: Kersnikova 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10666/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5839866
Sedež: 1000 Ljubljana, Grablovičeva 1
Dejavnost, izbrisana 6. 10. 1999: 7415

Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 9. 1999.

Rg-1300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10348 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
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jektu vpisa ŠUPO, proizvodno in storitve-
no podjetje, d.o.o., Soteska 72, Kamnik,
sedež: Soteska 72, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/18417/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža-poštne številke, osnov-
nega kapitala in deležev, uskladitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5640989
Firma: ŠUPO, proizvodno in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠUPO, d.o.o.
Sedež: 1241 Kamnik, Soteska 72
Osnovni kapital: 4,829.000 SIT
Ustanovitelj: Podmiljšak Igor, Kamnik, So-

teska 72, vstopil 30. 3. 1992, vložil
4,829.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 9. 1999.

Rg-1307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10605 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PODBORŠEK, REVIZIJSKA
DRUŽBA, k.d., sedež: Ulica gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24902/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5817633
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999: 7012

Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 10. 1999.

Rg-1308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10606 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PING, družba za inženiring,
svetovanje in posredovanje, d.o.o., se-
dež: Levčeva 9, 1111 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04811/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5853931
Ustanovitelj: Polak Mirjana, izstopila

12. 10. 1999; Polak Janez, Ljubljana, Lev-
čeva 9, vstopil 12. 10. 1999, vložil
1,600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Polak Mirjana, razrešena 12. 10.
1999; direktor Polak Janez, imenovan
12. 10. 1999.

Rg-1310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10701 z dne 9. 12. 1999 pri sub-

jektu vpisa SALKO-ARKO, uvoz-izvoz,
d.o.o., Sodražica, sedež: Vinice 4, 1317
Sodražica, pod vložno št. 1/20566/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5693721
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Arko Jože, izstopil 16. 9.

1999; Salinafi Huseini, Gostivar, Gornja Ba-
njica, vstopil 13. 11. 1992, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arko Jože, razrešen 16. 9. 1999;
Salinafi Huseini, razrešen 16. 9. 1999 kot
družbenik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industri-
jo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-

izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
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radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 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;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi 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; 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5551 Dejavnost menz; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 9. 1999.

Rg-1314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10706 z dne 15. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa METRO AVTO, družba za trgo-
vino na debelo in drobno z motornimi
vozili, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05554/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5367352
Osnovni kapital: 199,796.100 SIT
Ustanovitelja: Rezar Borut, Medvode, Va-

še 30f, vstopil 19. 4. 1996, vložil
67,766.700 SIT, in MEBLES, d.o.o., Vaše
30f, Medvode, Poslovanje na področju le-
sarstva, Medvode, Vaše 30f, vstopil 8. 10.
1999, vložil 132,029,400 SIT – odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 10. 1999.

Rg-1315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10707 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PELCAR, transport, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Stožice 37,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19494/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5653649
Ustanovitelja: Pelcar Marjan, Logatec,

Tržaška 71, vstopil 20. 8. 1992, vložil
1,092.000 SIT, in Pelcar Marija, Ljubljana,
Stožice 37, vstopila 11. 10. 1999, vložila
1,008.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pelcar Marija, imenovana 11. 10.
1999, zastopa družbo kot namestnica di-
rektorja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 10. 1999.

Rg-1316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10708 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEXART, proizvodnja in pro-
daja oblek, d.o.o., sedež: Stegne 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26201/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5866332
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Mrkaić Dragiša, razrešen
13. 10. 1999; skupni prokurist Okorn Žar-
ko, Kranj, Strahinj 118, imenovan 13. 10.
1999, družbo zastopa skupaj z drugim di-
rektorjem ali prokuristom.

Rg-1317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10710 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MESID, Podjetje za poslovni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Thu-
mova ul. 23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17865/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev ter imena in naslova ustanovite-
ljice – zastopnice, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5664098
Osnovni kapital: 2,325.734 SIT
Ustanoviteljici: Sitar Mateja, Ljubljana,

Thumova 23, in Sitar Jarc Eva, Ljubljana,
Brodarska cesta 29, vstopili 30. 3. 1992,
vložili po 1,162.867 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Sitar Jarc Eva, imenovana
30. 3. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih naprav; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnot dijaških, študentskih
domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 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; 5551 De-
javnost menz; 6312 Skladiščenje; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
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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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 7440 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 10. 1999.

Rg-1323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10755 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa GP TRNOVO, podjetje za grad-
njo, d.o.o., sedež: Cesta dveh cesarjev
172, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30631/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5668620
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jarc

Mirko, Ljubljana, Ulica Maliči Beličeve 58,
razrešen 19. 5. 1999 kot direktor in imeno-
van 20. 5. 1999 za prokurista in direktor
Miklič Peter, Ljubljana, Pod hrasti 60, ime-
novan 20. 5. 1999.

Rg-1329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11009 z dne 23. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SEMCO 5, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Čr-
nuče, Zasavska c. 12, sedež: Zasavska
c. 12, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod vlož-
no št. 1/20690/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, zastopnikov in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5717973
Firma: KARY, inženiring, d.o.o., Ljub-

lana
Skrajšana firma: KARY, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Izlet-

niška 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Prešeren Peter, izstopil

12. 11. 1999; Bedenk Marjana, Ljublja-
na-Črnuče, Izletniška 5, vstopila 12. 11.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prešeren Peter, razrešen 20. 10.
1999; direktorica Bedenk Marjana, imeno-
vana 20. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana 23. 11. 1999: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 020 Gozdarstvo in gozdarske stori-

tve; 050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekla-
danje, skladiščenje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 744 Ekonomsko
propagiranje; 8042 Drugo izobraževanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-1335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12407 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAG INTERTRADE, podjetje
za trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15734/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5570794
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 4550

Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 12. 1999.

Rg-1401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/11222 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MITCOM, izobraževanje, sve-
tovanje, trgovina, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25721/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5647339
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod Ježami 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jerovec Leon, Ljubljana, Ro-

bičeva 10, vstopil 8. 4. 1994, vložil
1,890.000 SIT, in Košak Mitja, Novo mesto,
K Roku 95, vstopil 21. 8. 1992, vložil
210.000 SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Košak Mitji, ki je bil razrešen
27. 10. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 10. 1999.

Rg-1406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09911 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa FENIKS, podjetje za marke-
tinško svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Mestni trg 10, sedež: Mestni trg 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01893/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5268290
Ustanoviteljica: Arzenšek Dušan, izstopil

19. 7. 1999; Arzenšek-Košak Karin, Ljub-
ljana, Beethovnova ulica 6, vstopila 19. 7.
1999, vložila 1,980.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-1407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12544 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIRO M, podjetje za ekonom-
ske, tržne, organizacijske, poslovne, teh-
nološke in tehnične storitve ter storitve
grafične dejavnosti, d.o.o., sedež: Žiber-
tova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03540/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5313376
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 22110

Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-1412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12477 z dne 8. 12. 1999 pod št.
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vložka 1/32568/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1482718
Firma: IBCS, poslovni informacijski si-

stemi, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta
156

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: INTERNATIONAL BUSI-

NESS CONSULTING AND SOLUTIONS
S.A., Luxembourg, 6 Avenue Guillaume,
vstopil 25. 11. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Herbert Heinrich Kindermann, Alt-
dorf, Schwabenstrasse 20, in prokurist Pri-
možič Tomaž, Škofja Loka, Demšarjeva ce-
sta 7, imenovana 25. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-1417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12400 z dne 14. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa RUZIO, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, zastopanje, posredo-
vanje in prevoz, Ljubljana, Zaloška 151,
sedež: Zaloška 151, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19477/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5647932
Firma: RUZIO, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, zastopanje, posredo-
vanje in prevoz

Skrajšana firma: RUZIO, d.o.o.
Sedež: 1241 Kamnik, Steletova 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ruzio Georg Viktor, izstopil

20. 7. 1999; Sotlar Tomislav, Ljubljana, Tr-
žaška 39, vstopil 15. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ruzio Gjoko Viktor, razrešen 28. 10.

1999; zastopnica Sotlar Maša, Kamnik, Se-
la pri Kamniku 2b, imenovana 28. 10.
1999.

Sprememba družbene pogodbe v akt o
ustanovitvi z dne 28. 10. 1999.

Rg-1418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11239 z dne 14. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32597/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Mariboru
– spremembo sedeža, ustanoviteljev in fir-
me že vpisanega ustanovitelja, osnovnega
kapitala, deležev in zastopnika ter uskladi-
tev in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1215124
Firma: S-IMMORENT, nepremičnine,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 63
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: IMMORENT INTERNA-

TIONAL HOLDING GMBH, Avstrija, Wind-
muhlgasse 22-24, Dunaj, vstopil 15. 10.
1997, AWEKA – KAPITALVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT M.B.H., Avstrija, Sparkas-
senplatz 4, Linz, vstopil 27. 10. 1999, in
KARNTNER SPARKASSE VERNOGENS-
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT m.b.H.,
Avstrija, Neuer Platz 14, Celovec, vstopil
27. 10. 1999, vložili po 700.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lajh Otmar, razrešen 27. 10. 1999;
direktor Tuma Boris, Mengeš, Šubljeva uli-
ca 19, imenovan 27. 10. 1999, zastopa
družbo s kolektivnim pooblastilom za zasto-
panje, torej skupno z drugim poslovodjem
– direktorjem.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Prenos iz registrskega sodišča v Maribo-
ru, kjer je bil subjekt vpisan pod vložno šte-
vilko 1/10249/00.

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

Rg-1419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12492 z dne 14. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa URISA, d.o.o., Podjetje za od-
dajo nepremičnin, avtomobilov in plovil
v najem, sedež: Zalog pri Škofljici 18,
1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/31861/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1413589
Ustanoviteljica: Kopriva Samo in Kopriva

Iztok, izstopila 23. 11. 1999; Kopriva So-
ča, Škofljica, Zalog pri Škofljici 18, vstopila
29. 3. 1999, vložila 2,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kopriva Soča, imenovana 23. 11.
1999.

Rg-1422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12409 z dne 23. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32639/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1471457
Firma: SIX, podjetje za trgovino, stori-

tve in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SIX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Sinja Gorica 59
Osnovni kapital. 2,128.000 SIT
Ustanovitelji: Šest Boris, vložil 532.000

SIT, Šest Irena, vložila 1,064.000 SIT, in
Šest Petra, vložila 532.000 SIT, vsi iz Vrhni-
ke, Sinja Gorica 59, vstopili 15. 10. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šest Irena, imenovana 15. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
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tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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-
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); 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;

7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja ;73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-1424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12805 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa CAR – STAR, avtoelektrika in
organizacija pomoči na cesti, d.o.o.,
Vnanje Gorice 83, Notranje Gorice, se-
dež: Vnanje Gorice 83, 1357 Notranje
Gorice, pod vložno št. 1/04657/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5387485
Firma: CAR – STAR, avtoelektrika in

organizacija pomoči na cesti, d.o.o., No-
tranje Gorice

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Požar-
nice 58

Dejavnost, izbrisana 23. 12. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 6022 Stori-
tve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
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povezane dejavnosti, d.n.; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 5551 Dejavnost menz; 6022 De-
javnot taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaše-
vanje.

Rg-1425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14774 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATRIK, družba za proizvodnjo
komunalne opreme, d.o.o., sedež: Litij-
ska 261, 1261 Ljubljana-Dobrunje, pod
vložno št. 1/06104/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5015499
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopa-

nje, trgovina, izvoz, uvoz, servis in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, Celovška c. 175, vsto-
pila 6. 7. 1999, vložila 98,334.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kopriva Zden-
ko, izstopil 20. 12. 1999.

Rg-1429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12992 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MM SURGICAL, družba za tr-
govino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29670/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1213610
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakšičeva 7.

Rg-1430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12480 z dne 17. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32612/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1482742
Firma: TOLART, podjetje za poslovno

svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TOLART, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: Sraka Saša, Ljubljana, Ce-

sta 24. junija 80, vložil 500.000 SIT, ter
Cirman Andreja, Ljubljana, Ulica Olge Mo-
horjeve 10, Zajc Peter, Ljubljana, Črtomir-
jeva ulica 21a, Valentinčič Aljoša, Šempeter
pri Gorici, Na Pristavi 28, Benedek David,
Laško, Ulica Borisa Kraigherja 14, Groznik
Peter, Višnja Gora, Ciglerjeva ulica 13, ISK-
RA, Razvojno raziskovalni inštitut IEZE,

d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, in Žiga Grego-
rič, Ljubljana,Petrovičeva ulica 15, vložili po
250.000 SIT – vstopili 26. 11. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Sraka Saša ter prokurista Zajc Peter
in Gregorič Žiga, imenovani 26. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, 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; 6311 Preklada-
nje; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 91330 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.

Rg-1435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13164 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTOR, družba za varstvo av-
torskih pravic in pravic industrijske last-
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nine, d.o.o., sedež: Na vasi 9, 1351 Bre-
zovica, pod vložno št. 1/08134/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, osnovnega kapitala in deležev, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5402484
Sedež: 1000 Ljubljana, Pleteršniko-

va 10
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Piršič Jure, Brezovica, Na

vasi 9, vstopil 28. 4. 1993, vložil 2,200.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7411 Pravno svetova-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 11. 1999.

Rg-1504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10782 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEHNO UNIS, Podjetje za mar-
keting, inženiring, trgovino in promet,
d.o.o., Trbovlje, Savinjska 9a, sedež: Sa-
vinjska 9a, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/20397/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, zastopnika in akta o ustanovitvi
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700507
Firma: TEHNO UNIS, Podjetje za mar-

keting, inženiring, trgovino in promet,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TEHNO UNIS, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatino-
va 15

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Lavrenčič Marku, ki je bil razre-
šen 15. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana 8. 12. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob

gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turistič-
nih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 10. 1999.

Rg-1506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10784 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA, Podjetje za ustvarjal-
no in poslovno izobraževanje in prevaja-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Aljaževa 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07950/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, ustanoviteljev, zastopni-
kov, naslova zastopnikov in družbene po-
godbe ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5410371
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovci, C.

XI/13a
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Zdešar Vojko, izstopil

22. 1. 1997; Lukanc Vida, izstopila 17. 12.
1997, in Kleindienst Premk Rosana, izsto-
pila 24. 6. 1998; Ažman Tatjana, Ljubljana,
Vrhovci, C. XI/13, vstopila 6. 6. 1990, vlo-
žila 240.000 SIT, Lešnjak Marija, Ljubljana,
Simončičeva 6, vstopila 25. 5. 1994, vloži-
la 240.000 SIT, in Ažman Branko, Ljublja-
na, Vrhovci, C. XI/13, vstopil 6. 6. 1990,
vložil 1,920.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-
risti Kleindienst Premk Rosana, Lukanc Vida
in Zdešar Vojko, razrešeni 4. 10. 1999; di-
rektor Ažman Branko, imenovan 6. 6. 1990,
ki zastopa družbo neomejeno, in prokuristka
Ažman Tatjana, imenovana 25. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 10. 1999.

Rg-1510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/10823 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa DINAR, finančno računovod-
ski inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Koprska 94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09792/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, naslova ustanovitelja in zastop-
nika in družbene pogodbe ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5437385
Osnovni kapital: 3,044.716 SIT
Ustanovitelji: Dežnak Ivan, vstopil

15. 11. 1990, vložil 1,857.277 SIT, Dež-
nak-Rozman Andreja, vstopila
15. 11. 1990, vložila 608.943 SIT, in Roz-
man Dejan, vstopil 30. 5. 1995, vložil
578.496 SIT, vsi iz Ljubljane, Cesta v Mest-
ni log 36, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rozman Dejan, imenovan 5. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnik direktorja.

Dejavnost, izbrisana 6. 12. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 10. 1999.

Rg-1511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10824 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MONOLIT, Informacijski siste-
mi, d.o.o., sedež: Letališka 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25976/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5893151
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Hribar Tatjana, Ljubljana,

Žaucerjeva 2, vstopila 24. 1. 1995, vložila
10,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

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

Rg-1515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10898 z dne 2. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa ABAK, računovodske in progra-
merske storitve, d.o.o., Ljubljana, Soška
ulica 42, sedež: Soška ulica 42, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09178/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, deleža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5426006
Firma: ABAK, računovodske in progra-

merske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ABAK, d.o.o.
Sedež: 1352 Preserje, Preserje 54d
Osnovni kapital. 4,357.380,25 SIT
Ustanovitelj: Zupanc Peter, Ljubljana,

Soška ulica 42, vstopil 21. 8. 1990, vložil
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4,357.380,25 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 2. 12. 1999: 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 2670
Obdelava naravnega kamna; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 4531
Električne inštalacije; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 10. 1999.

Rg-1517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10921 z dne 10. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SIB NEPREMIČNINE, Trgovi-
na, zastopstvo, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Čopova 38, sedež: Čopova 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24328/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5566436
Dejavnost, izbrisana 10. 12. 1999:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 70110 Organi-
zacija 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.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 10. 1999.

Rg-1518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10923 z dne 10. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa LUČKA TRIFONI & CO., trgovi-
na s svetili in elektro materialom, d.n.o.,
sedež: Dunajska cesta 148, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10609/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo pogod-
be o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5459397
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 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 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; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
14. 10. 1999.

Rg-1522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11399 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa HIGIEA, trgovina z medicinski-
mi in farmacevtskimi proizvodi ter za-
stopstva, d.o.o., sedež: Kidričeva 63,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/03338/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, deleža
in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5814588
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Lukner Peršak Marlen,

Trzin, Kidričeva 63, vstopila 28. 9. 1992,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 13. 12. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 7440
Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 10. 1999.

Rg-1523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11400 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNA-LINE, Podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmova
53, sedež: Parmova 53, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, naslova, osnovnega kapita-
la, deležev, ustanovitelja, zastopnikov, de-
javnosti in pogodbe o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5554187
Firma: UNA-LINE, Podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UNA-LINE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Rusjanov trg 1
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Jančič Darko, vstopil

6. 12. 1991, vložil 930.000 SIT, Jančič
Snežana, vstopila 16. 8. 1994, vložila
1,470.000 SIT, in Jančić Siniša, vstopil
25. 10. 1999, vložil 600.000 SIT, vsi iz
Hrvatske Kostajnice, Ratka Djetelića 54, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Jurič Milanu, Grubor Lidiji in Gru-
bor Dmitru, ki so bili razrešeni 25. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 60240 Cestni tovorni
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promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74820 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.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
25. 10. 1999.

Rg-1525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11448 z dne 10. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32582/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468804
Firma: CASTEL COMPUTERS, raču-

nalniški sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: CASTEL COMPU-

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

govornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Čabranska 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Intihar Slavko, Begunje pri

Cerknici, Begunje pri Cerknici 2a, vložil
1,575.000 SIT, in Kogej Gregor, Rakek,
Ljubljanska cesta 26, vložil 525.000 SIT –
vstopila 9. 11. 1999, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Intihar Slavko in Kogej Gregor, ime-
novana 9. 11. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo

pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11459 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ULA, studio za regulacijo na-
selij (urbanizem, lokacije in arhitektu-
ra), d.o.o., sedež: Adamičeva 10, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/13353/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, deleža in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5520720
Ustanovitelj: Tušar Elga, izstopila 28. 10.

1999; Špolar Matjaž, Grosuplje, Kersniko-
va 1, vstopil 15. 10. 1991, vložil 1,569.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Tušar Elga, razrešena 29. 10. 1999;
direktor Špolar Matjaž, imenovan 29. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-1531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12545 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVA LINIA, trgovsko-pro-
izvodno podjetje na veliko in malo,
d.o.o., Milčinskega 70, 1000 Ljubljana,
sedež: Milčinskega 70, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06550/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep za
Srg 625/99 – spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanovitelja, deleža, zastopnika in
akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5352207
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hvastja Ludvik, izstopil 3. 2.

1999; Merc Janko, Ljubljana, Trubarjeva ce-
sta 78, vstopil 3. 2. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hvastja Ludvik, razrešen 3. 2. 1999;
direktor Merc Janko, imenovan 3. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 2. 1999.

Rg-1535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12851 z dne 4. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa CLARCK, d.o.o., Vrhnika, podjet-
je za trgovinsko, storitveno, inženiring
in proizvodno dejavnost, sedež: Na Liva-
di 10, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/18679/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča, da se ugovoru ugodi, da se
sklep Srg 8419/99 razveljavi in izda sklep
o spremembi firme, ustanoviteljev, deležev
in osnovnega kapitala ter uskladitvi dejavno-
sti in uskladitvi z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 1471678
Firma: CLARCK, Gostinstvo, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CLARCK, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kužnik Drago, vstopil

6. 4. 1992, vložil 1,890.000 SIT, in Kužnik
Branka, vstopila 6. 12. 1999, vložila
210.000 SIT, oba iz Vrhnike, Na Livadi 10,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 2000: 15960
Proizvodnja piva; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
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gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točinicah in dnev-
nih barih; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 8419/99 z dne 30. 9.
1999, razveljavi.

Rg-1536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10683 z dne 23. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32640/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1459503
Firma: IZOBRAŽEVALNI CENTER

NAJK 2000, zavod za izobraževanje, Ki-
dričeva 6a, Kočevje

Skrajšana firma: NAJK 2000, zavod,
Kočevje

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1330 Kočevje, Kidričeva 6a
Ustanovitelji: Vlašič Adela, Stara cerkev,

Breg 9a, Šulman Zdenko, Kočevje, Trata
III/11, Merhar Branko, Stara cerkev, Gore-
nje 52, in Popovič Dušan, Kočevje, Bršlja-
nova pot 3, vstopili 1. 10. 1999, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Merhar Branko, imenovan 1. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki
zagotavljajo st oritve na področju zdravst-
va, izobraževanja, kulture in druge social-
ne storitve, razen obveznega sodialnega
zavarovanja; 7513 Dejavnost javnih usta-
nov za pospeševanje poslovnih dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje,d.n.; 8532 Socialno varstvo
brez nastanitve;  9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.

Rg-1539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11544 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE, se-
dež: Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00621/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5084512
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Batistič Sergij, razrešen 30. 11.
1998; ravnatelj Batistič Sergij, Šempeter
pri Novi Gorici, Cesta goriške fronte 54,
imenovan 1. 12. 1998, ter zastopnika Po-
povič Živa, Ljubljana, Škofova 8, in Rode
Marjan, Ljubljana, Miklošičeva 6, imenova-
na 1. 9. 1999, ki zastopata šolo kot po-
močnika ravnatelja.

Rg-1544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12485 z dne 21. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MLADINSKA KNJIGA TRGOVI-
NA, d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska 29,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02640/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov, čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5171555
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članoma uprave Perčič Tomažu in Golc Bo-
risu, ki sta bila razrešena 28. 10. 1999.

Član nadzornega sveta: Škrlj Anton, iz-
stopil 7. 7. 1999; Hribar Jože, vstopil 7. 7.
1999.

Sprememba statuta z dne 14. 7. 1999.

Rg-1551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09942 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEKSTILNA MEDVODE, indu-
strija tehničnega tekstila, d.d., sedež:
Barletova cesta 4, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/05392/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5006198
Član nadzornega sveta: Miklavc Jurij, iz-

stopil 31. 8. 1999; Frangež Viktor, vstopil
31. 8. 1999.

Rg-1555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10719 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MLADINSKI DOM MALČI BE-
LIČEVE, Ljubljana, Mencingerjeva 65,
sedež: Mencingerjeva 65, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5057051
Osebe, pooblaščene za zastopanje: rav-

nateljica Rupnik-Krže Olga, Ljubljana, Ma-
roltova 11, imenovana 1. 9. 1999, zastop-
nica Kokalj Saša, Ljubljana, Celovška 145a,
ponovno imenovana 31. 8. 1999, in zastop-
nik Šinkovec Pavel, Škofljica, Mijavčeva 11,
ponovno imenovan 14. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999: 85319
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo.

Rg-1560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12429 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVLANICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Nova Gorica, se-
dež: Kidričeva 21, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/10687/06 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5063345008
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Uršič Vladimir, razrešen 31. 10.
1999; direktor Leban Jožef, Solkan, Ulica
Maksa Valentinčiča 12, imenovan 1. 11.
1999.

Rg-1561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12428 z dne 16. 12. 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 zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5063345003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Troha Aleksander, razrešen 31. 10.
1999; direktor Klement Aleš, Radovljica,
Triglavska cesta 45, imenovan 1. 11. 1999.

Rg-1564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10885 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR-KMETIJSKO
GOZDARSKA ZADRUGA Ribnica z ome-
jeno odgovornostjo v Ribnici, sedež:
Šeškova 15, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/01173/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in naslova sedeža ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5142075
Firma: KMETIJSKO GOZDARSKA ZA-

DRUGA, z.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: KGZ, Ribnica, z.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Škrabčev trg 19
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja krmil;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
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izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, 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;
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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-

govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremininskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7131 Dajanje kmetijskih 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.; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9000 Odstranjevanje odpadkov
in odplak; druge dejavnosti javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, razen revizijske de-
javnosti.

Rg-1565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10100 z dne 14. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa BARTEC-VARNOST, Tovarna
eksplozijsko varnih elektronaprav,
d.o.o., sedež: C. 9. avg. 59, 1410 Zagor-
je ob Savi, pod vložno št. 1/10055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča proku-
ristko s temile podatki:

Matična št.: 5440572
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kluke Simona, Zagorje ob Savi, Ki-
dričeva 4a, imenovana 25. 8. 1999.

Rg-1567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/12410 z dne 13. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1469185
Firma: VRTEC TRZIN
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1236 Trzin, Ploščad Dr. Tine-

ta Zajca 1
Ustanoviteljica: Občina Trzin, Trzin, Men-

geška cesta 9, vstopila 11. 10. 1999, od-
govornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Pibernik Jana, Komenda, Suhado-
le 44g, imenovana 8. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 5551
Dejavnost menz; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-1572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03995 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KEFO, Trgovina s fotografskim
in laboratorijskim blagom, d.d., Ljublja-
na, sedež: Kongresni trg 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01110/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000971
Člani nadzornega sveta: Cesar Janežič

Marjeta in Dovč Prinčič Metoda, izstopili
2.7. 1999, ter Upelj Vojko, izstopil 4. 6.
1999; Satler Matjaž in Tratnik Gregor, vsto-
pila 2. 7. 1999, ter Kuntarič Boris, vstopil
4. 6. 1999.

Rg-1579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09661 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa CREDITANSTALT – SKB LEAS-
ING, d.o.o., sedež: Slovenska 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24760/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5808596
Ustanoviteljica: SKB-NEPREMIČNINE &

LEASING, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54,
izstopila 30. 7. 1999; SKB BANKA, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, vstopila 30. 7.
1999, vložila 21,944.411,50 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-1585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09645 z dne 30. 11. 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 članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5098670
Člani nadzornega sveta: Kremsar Iztok –

predsednik, izstopil 15. 6. 1999, Osrečki
Ivan – namestnik predsednika, izstopil 8. 4.
1999, in Vrabič Otmar, izstopil 15. 6. 1999;
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Tepina Jože – predsednik in Borštner Go-
razd, vstopila 15. 6. 1999, ter Medved Mla-
kar Branislav, vstopil 8. 4. 1999.

Rg-1586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10538 z dne 2. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32548/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453831
Firma: PORSCHE INTER AUTO, Trgov-

ska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: PORSCHE INTER

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bravničarje-

va 5
Osnovni kapital: 400,000.000 SIT
Ustanovitelj: PORSCHE SLOVENIJA,

d.o.o., Ljubljana, Bravničarjeva 5, vstopil
6. 10. 1999, vložil 400,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Wienerroither Martin, Borovnica,
Paplerjeva 26, in Žekar Mihael, Ljubljana,
Dunajska 9a, imenovana 6. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7230 Ob-
delava podatkov; 7440 Oglaševanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10696 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA RAČUNALNIKI, infor-
matika, računalništvo in komunikacije,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07708/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in naslova zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5391989
Ustanovitelji: ISKRA TELEKOM HOLD-

ING, Korporacijski center za telekomunika-

cije in računalništvo, d.d., Kranj, Svet Tanja
in Peršin Aleš, izstopili 8. 10. 1999; Jer-
man-Blažič Andrej, Brezovica, Dragomer,
Pod Lovrencem 14, vložil 2,036.228,85
SIT, Mekinda Milan, Kranj, Seljakovo nase-
lje 42, vložil 2,036.228,85 SIT, in Vovk
Gorazd, Ljubljana, Neubergerjeva 11, vložil
1,654.541,48 SIT – vstopili 27. 6. 1990,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerman-Blažič Andrej, imenovan
27. 6. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-1594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10682 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI
SERVIS, d.d., sedež: Pražakova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5004560
Člani nadzornega sveta: Breceljnik Si-

mon, ponovno vstopil 6. 5. 1999 kot na-
mestnik predsednika, Kerševan Nuša, Šu-
šterič Branko in Kuharič Borut, ponovno
vstopili 6. 5. 1999; Stonič Radovan in Konč-
nik Anton, predsednik, vstopila 6. 5. 1999,
Kopitar Sašo, Kavčič Dean in Robič Alja,
vstopili 3. 6. 1999; Krisch Marija, Oberlint-
ner Mitja, Habjan Dušan, Jarc Brigita, Per-
nat Franc in Šanca Aleksander, izstopili 6. 5.
1999.

Rg-1597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10208 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ
KAMNIK, p.o., Tomšičeva 9, Kamnik, se-
dež: Tomšičeva 9, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/01803/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Žlebnik Marija, razrešena 31. 8.
1999; ravnateljica Brajer Milena, Stahovi-
ca, Godič 80b, imenovana 1. 9. 1999.

Rg-1604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09943 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VENCLJA
PERKA, sedež: Ljubljanska 58a, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/01227/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5082811
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Stopar Marijan, razrešen 31. 8. 1999;
ravnateljica Vavpetič Irena, Moravče, Parti-
zanska 6, imenovana 1. 9. 1999.

Rg-1881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10240 z dne 16. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa GPM ANA IN ZVONIMIR MAL-
NAR, trgovsko in posredniško podjetje,
d.n.o., Kočevje, sedež: Breg 24, 1332

Stara cerkev, pod vložno št. 1/13882/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5536863
Firma: GPM MALNAR IN DRUŽBENIK,

trgovsko in posredniško podjetje, d.n.o.,
Kočevje

Skrajšana firma: GPM Malnar in druž-
benik, d.n.o., Kočevje

Ustanovitelj: Malnar Zvonimir, izstopil
8. 9. 1999; Malnar Ivan, Stara cerkev, Breg
24, vstopil 8. 9. 1999, vložil 4.000 SIT,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malnar Zvonimir, razrešen 8. 9.
1999; direktor Malnar Ivan, imenovan 8. 9.
1999, zastopa družbo kot posamični poslo-
vodja.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 9. 1999.

Rg-1891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10277 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa OZZING, d.o.o., podjetje za
inženiring in geodezijo, Gimnazijska
15d, 1420 Trbovlje, sedež: Gimnazijska
c. 15d, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/19815/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5669197
Osnovni kapital: 2,540.211,10 SIT
Ustanovitelji: Saviozzi Nataša, Trbovlje,

Gimnazijska c. 15d, vstopila 10. 9. 1992,
vložila 127,010,55 SIT, Saviozzi Matjaž, Tr-
bovlje, Gimnazijska c. 15d, vstopil
10. 9. 1992, vložil 1,143.095 SIT, Fele An-
ton, Trbovlje, Ulica 1. junija 25, vstopil
18. 4. 1994, vložil 127.010,55 SIT, in For-
te Jože, Trbovlje, Globušak 21, vstopil
30. 11. 1994, vložil 1,143.095 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Forte Jože, imenovan 20. 9.
1999, zastopa družbo kot pomočnik direk-
torja.

Dejavnost, izbrisana 30. 11. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 6022 Storitve taksistov; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 9. 1999.

Rg-1896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/11508 z dne 2. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32550/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468006
Firma: LINEA STIL, Družba za promet

z nepremičninami, storitve, proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LINEA STIL, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-
sta 163

Osnovni kapital: 2,425.000 SIT
Ustanovitelja: Batas Tatjana in Penger

Elvio, oba iz Ljubljane, Rusjanov trg 10,
vstopila 8. 11. 1999, vložila po 1,212.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Batas Tatjana in zastopnik Penger
Elvio, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorice, imenovana 8. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 45210 Splošna gradbena dela;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51700 Druga trgovina na debelo; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
74700 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11224 z dne 4. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa SPEKTER, Podjetje za upravlja-
nje s stanovanji d.o.o., Trg revolucije 7,
1420 Trbovlje, sedež: Trg revolucije 7,
1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/12717/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5514479
Dejavnost, izbrisana dne 4. 1. 2000:

5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirska storitve, razen javnih poštnih storitev;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 2000:
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Dejavnost
holdingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 8. 1999.

Rg-2576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10814 z dne 4. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN IN-
VALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska ulica 15,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 3/00135/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5156700
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Cerjak Zdenka, razrešena 15. 9.
1999; direktor Koprivnikar Tone, Ljubljana,
Poljanska c. 22e, razrešen 15. 9. 1999 kot
direktor splošnega sektorja in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa zavod v prav-
nem prometu v zvezi z nabavo osnovnih in
obratnih sredstev, opravljanjem storitev ter
ostalimi opravili, povezanimi z zagotovitvijo
pogojev za delo zavoda, vključno s sklepa-
njem pogodb o prometu z nepremičninami;
direktor Avguštin Jože, razrešen 14.9. 1999
kot finančni direktor; direktor Kalčič Miran,
Ljubljana, Kolodvorska 20a, imenovan 7. 3.
1994, kot namestnik generalnega dirketor-
ja zastopa zavod v pravnem pomenu neo-
mejeno.

Rg-2578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11452 z dne 5. 1. 2000 pod št. vlož-
ka 1/32674/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1467948
Firma: INSTITUT ZA MANAGEMENT,

Svetovanje, izobraževanje, organizacija
d.o.o.

Skrajšana firma: INSTITUT ZA MA-
NAGEMENT d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Škofov 12

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanoviteljica: Ovsenik Marija, Ljublja-
na, Ulica bratov Škofov 12, vstop 15. 9.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ovsenik Marija, imenovana 15. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 2000:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 6412 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-2579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10291 z dne 5. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa ELMA TT, Tovarna transforma-
torjev Ljubljana, d.d., sedež: Cesta 24.
junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/12231/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5488788
Člani ndzornega sveta: Pušar Anton,

Brajdih Marjan, Ravlin Koraljka in Rozman
Stanislav, izstopili 1. 10. 1999 ter Brajdih
Marjan, Mesec Branko in Grujovič Dragan,
vstopili 1. 10. 1999.

Rg-2580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13705 z dne 7. 1. 2000 pod št. vlož-
ka 1/32548/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 1453831003
Firma: PORSCHE INTER AUTO d.o.o.

Ljubljana, podružnica Koper
Skrajšana firma: PORSCHE INTER

AUTO d.o.o., podružnica Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 32
Ustanovitelj: PORSCHE INTER AUTO

d.o.o., Ljubljana, Bravničarjeva 5, vstop
15. 12. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Topolšek Viktor, Koper, Cesta
XVI/12, imenovan 15. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7440 Oglaševanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13704 z dne 7. 1. 2000 pod št. vlož-
ka 1/32548/03 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 1453831002
Firma: PORSCHE INTER AUTO d.o.o.

Ljubljana, podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: PORSCHE INTER

AUTO d.o.o., podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Bravničarje-

va 5
Ustanovitelj: PORSCHE INTER AUTO

d.o.o., Ljubljana, Bravničarjeva 5, vstop
15. 12. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žekar Mihael, Ljubljana, Dunajska 9a,
imenovan 15. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
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 popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 6321 Druge pomožne dejav-

nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-2583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12547 z dne 7. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa SATURNUS – ORODJARNA IN
STROJEGRADNJA, proizvodnja orodij,
d.d., Ljubljana, sedež: Ob železnici 16,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5035899
Dejavnost, izbrisana dne 7. 1. 2000:

28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28720 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
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; 2731 Hladno vlečenje; 2733 Hlad-
no profiliranje; 2735 Druga primarna pre-
delava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin
(zunaj ECSC); 2753 Litje lahkih kovin;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2872 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5114 Po-
sredništvo 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-

gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje.

Sprememba statuta z dne 29. 11. 1999.

Rg-2584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12469 z dne 7. 1. 2000 pri subjektu
vpisa UNIVERZALE, industrija oblačil Dom-
žale, d.d., sedež: Slamnikarska ulica 4,
1230 Domžale, pod vložno št. 1/00255/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5036941
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marolt Milan, razrešen 15. 11. 1999;
direktor Gašperlin Tomaž, Ljubljana, Verd-
nikova ulica 17, imenovan 15. 11. 1999.

Rg-2585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12564 z dne 10. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI
d.d., sedež: Nazorjeva 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5053269
Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-

rektor Gabrijelčič Marjan, razrešen 30. 11.
1999; direktor Racman Sergej, Brezovica
pri Ljubljani, Na pobočju 22, imenovan
1. 12. 1999.

Rg-2586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11225 z dne 10. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa STUDIA HUMANITATIS, zavod
za založniško dejavnost, Ljubljana, se-
dež: Beethovnova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1196898
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Brglez Uranjek Alja, razrešena
20. 10. 1999 kot namestnica direktorja

Rg-2588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04321 z dne 10.1. 2000 pri subjek-
tu vpisa TEHNOUNION, zastopstvo tujih
firm, uvoz-izvoz, d.d., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000947
Člani nadzornega sveta: Švara Milojka,

vstop 12. 3. 1999 ter Jadek Srečko, vstop
15. 7. 1999.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 17. 5. 2000 / Stran 3873

Rg-2591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00636 z dne 12. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ŠPORTNA LOTERIJA IN IGRE
NA SREČO d.d., sedež: Cigaletova 15/1,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27332/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, članov nadzornega sveta, uskladitev de-
javnosti in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5926670
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Fošt Jože, iz-

stop 2. 12. 1999 ter Zadnik Evgen, vstop
2. 12. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 12. 1. 12000:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
74400 Oglaševanje.

Sprememba statuta z dne 2. 12. 1999.

Rg-2594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11010 z dne 12. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa VAVTAR-ČAMPA-RAZIĆ TA-
RANTELA & CO., podjetje za gostinstvo
in storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež: Nah-
tigalova ulica 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23406/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme, naslova sede-
ža, osnovni kapital, spremembo zastopni-
kov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5888280
Firma: PRADA, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: PRADA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana, Izletniška 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vavtar Tatjana, izstop

20. 10. 1999; Nograšek Matjaž, izstop
20. 10. 1999; Čampa Razić Helena, izstop
20. 10. 1999; Bedenk-Žalac Jana, Ljublja-
na, Izletniška 5, vstop 20. 10. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vavtar Tatjana, razrešena 20. 10.
1999; zastopnik Nograšek Matjaž, razre-
šen 20. 10. 1999, kot namestnik direktori-
ce; zastopnica Čampa Razić Helena, razre-
šena 20. 10. 1999 kot namestnica direkto-
rice; direktorica Bedenk-Žalac Jana, ime-
novana 20. 10. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 12. 1. 2000:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov

v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7470
Čiščenje stavb.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov.

Rg-2595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04472 z dne 12. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PLOD, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., sedež: Vilharjeva 29,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26371/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5859301
Osnovni kapital: 1.050,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 5. 7. 1999.

Rg-2596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11510 z dne 14. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ISKRA BATERIJE ZMAJ d.d.,
Ljubljana, Stegne 31, sedež: Stegne 31,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10467/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5045738
Firma: ISKRA BATERIJE ZMAJ d.d.
Sedež: 1296 Šentvid pri Stični, Šen-

tvid pri Stični št. 108.

Rg-2597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00754 z dne 17. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ŽITO, prehrambena industri-
ja, d.d., sedež: Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, pod vložno št. 1/07694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe PEKARNA VIR, d.o.o., Vir – Domža-
le, Šaranovičeva 27 (vl. št. 1/10995/00) s
temile podatki:

Matična št.: 5391814
Vpiše se sklep skupščine z dne 5. 1.

2000 o pripojitvi družbe PEKARNA VIR, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Vir – Domžale,
Šaranovičeva 27 (vl. št. 1/10995/00) na
podlagi pripojitvene pogodbe SV 27/2000
z dne 7. 1. 2000.

Rg-2599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11039 z dne 17. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ŠIVEC & CO, trgovina in pro-
izvodnja, Žilce, d.n.o., sedež: Žilce 3,
1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/08687/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,

spremembo firme, naslova sedeža, osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5416302
Firma: ŠIVEC, trgovina in proizvodnja

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

govornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Sveti Vid 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šivec Pavel,  izstopil 17. 1.

2000 in Čeček Stanko, izstopil 26. 10.
1999; Šivec Pavel, Cerknica, Sveti Vid 3,
vstopil 17. 1. 2000, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Če-
ček Stanko, razrešen 26. 10. 1999; Šivec
Pavel, razrešen 26. 10. 1999; direktor Ši-
vec Pavel, Cerknica, Sveti Vid 3, imenovan
26. 10. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-2601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15672 z dne 18. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32716/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča samostojnega podjetnika
s temile podatki:

Matična št.: 5467362
Firma: TROBEC JOŽE-CITROEN

TROBEC, avtomehanika, avtokleparstvo,
avtoličarstvo in prodaja rabljenih in no-
vih vozil, s.p.

Skrajšana firma: CITROEN TROBEC,
s.p. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 1000 Ljubljana, Cerkniška uli-

ca 13
Ustanovitelj: Trobec Jože, Ljubljana,

Cerkniška ulica 13, vstop 22. 12. 1999, od-
govornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Trobec Jože, imenovan 22. 12.
1999, zastopa podjetje kot poslovodja brez
omejitev; prokuristka Trobec Zdenka, Ljub-
ljana, Cerkniška ulica 13, imenovana
22. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 2000:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Rg-2602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/12009 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa DELO-TISKARNA, grafič-
na dejavnost, d.d., Dunajska 5, Ljublja-
na, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08500/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča sklep o povečanju
osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5408407
Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 11.

1999, da se osnovni kapital poveča s stvar-
nimi vložki za 186,872.000 SIT, tako, da
znaša 961,351.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 18. 11. 1999.

Rg-2603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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1999/13708 z dne 28. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32754/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. poob-
laščenke s temile podatki:

Matična št.: 1422375
Firma: KOVINOPLASTIKA LOŽ, druž-

ba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: KOVINOPLASTIKA

LOŽ, POOBLAŠČENKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Lož,

cesta 19. oktobra 57
Osnovni kapital: 424,860.000 SIT
Ustanovitelj: ustanovitelji po posebnem

seznamu, vstopili 19. 5. 1999, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Troha Branko, Stari trg pri Ložu,
Markovec 20a, imenovan 19. 5. 1999, za-
stopa družbo kot predsednik začasne upra-
ve skupno z najmanj še enim članom zača-
sne uprave brez omejitev; zastopnik Kovač
Miloš, Stari trg pri Ložu, Lož, Pod zidom 2,
imenovan 19. 5. 1999, zastopa družbo kot
član začasne uprave skupno s predsedni-
kom ali drugim članom začasne uprave brez
omejitev, zastopnik Nahtigal Anton, Stari trg
pri Ložu, Lož, cesta 19. oktobra 38, imeno-
van 19. 5. 1999, zastopa družbo kot član
začasne uprave skupno s predsednikom ali
drugim članom začasne uprave brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Mihelčič Ivanka
– predsednica, Turk Bernard-namestnik
predsednice, Ožbolt Slavko, Avsec Jožef,
Čuk Vjekoslava in Tišler Jožef, vsi vstopili
19. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 2000:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1771 Proizvodnja nogavic;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3542 Proizvodnja koles;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 36300 Proizvodnja
glasbil; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 40101 Proizvod-
nja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elek-
trike v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
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vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 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; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,

d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 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.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnosti javne higiene; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234

Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Pogrebna dejavnost; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi dano v 34.
členu statuta z dne 19. 5. 1999, da se os-
novni kapital družbe v petih letih poveča do
polovice vpisanega osnovnega kapitala.

Rg-2604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15650 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ACONTO, Podjetje za finanč-
ne, poslovne in računovodske storitve,
d.o.o., sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/31489/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, deležev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1362976
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 6
Ustanovitelji: ALTERNA INTERTRADE

d.d., družba za računalniški inženiring, Ljub-
ljana, Leskoškova c. 4, vstop 14. 12. 1998,
vložek 1,320.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mavrič Primož, Ljubljana, Celjska
20, vstop 14. 12. 1998, vložek 1,720.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Mramor
Gregor, Ljubljana-Polje, Polje, C. XL/6, vs-
top 14. 12. 1998, vložek 960.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 1. 2000:
7415 Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 2000:
7415 Dejavnost holdingov.

Rg-2609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12463 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa INTERNATIONAL COMPU-
TERS LIMITED, Podružnica v Ljubljani,
sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27096/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5872243
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Povalej Marjeta, razrešena 1. 9.
1999; direktor Krzysztof Henry Stahl, Sur-
rey, Velika Britanija, 55, More Lane, Esher,
imenovan 1. 9. 1999.

Rg-2610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/09909 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SIMANDL, biro oprema d.o.o.,
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Mestni trg 8, Ljubljana, sedež: Mestni
trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05069/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, deležev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5333997
Firma: SIMANDL, biro oprema d.o.o.
Skrajšana firma: SIMANDL d.o.o.
Ustanoviteljica: Grafenauer Marko, iz-

stop 27. 5. 1999; Grafenauer Sonja, Ljub-
ljana, Slovenska 55a, vstop 28. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 2000:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
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; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
8042 Drugo izobraževanje; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-2612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13162 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa LIVIMEX, Trgovina, zastopa-

nje in posredništvo d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ulica Jožeta Jame 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25195/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5832888
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Plečko Mladen, Ljubljana,

Zarnikova 12, vstop 21. 1. 1994, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 1. 2000:
5530 Gostinske storitve prehrane; 6022
Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103  Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili;  50301 Trgovinana debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302  Trgovinana drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila;  50303 Posrendištvo 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;  5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami;  5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5154 Trgovinan a debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje;  5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;  5274
Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 6022 De-
javnost taksistov; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7440 Oglaševanje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile.

Rg-2616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12464 z dne 12. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa VOEST – ALPINE STAHL, za-
stopstvo in trgovina s kovinskimi izdelki
d.o.o., sedež: Poljanska cesta 22c, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5591325
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zule Mitja, razrešen 4. 11. 1999.

Rg-2619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15669 z dne 12. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32701/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1491695
Firma: GIRGESE, Integrirano trženje

in raziskave, d.o.o.
Skrajšana firma: GIRGESE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Fuži-

ne 29
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Zorč Gregor, Ljubljana, Pot

na Fužine 29, vstop 14. 12. 1999, vložek
945.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kocić Borut, Vrhnika, Poštna ulica 7b, vs-
top 14. 12. 1999, vložek 735.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kocič Andrej,
Ljubljana, Vojkova 5, vstop 14. 12. 1999,
vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Davis Nataša, Ljubljana, Celovška
cesta 99b, vstop 14. 12. 1999, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorč Gregor, imenovan 14. 12.
1999; zastopnik Kocič Andrej, imenovan
14. 12. 1999; zastopnica Juha Albinca, Ig,
Ig 210a, imenovana 14. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6420 Telekomuni-
kacije; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
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kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost.

Rg-2625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15714 z dne 14. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ENERGOGROUP, d.o.o., pod-
jetje za inženiring, gradnjo in vodenje
investicijskih projektov, sedež: Dimiče-
va 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25635/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5860733
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelj: Gomol Miran, Ljubljana, Slo-

venčeva 133, vstop 4. 7. 1994, vložek
100,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 12. 1999.

Rg-2626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15724 z dne 14. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa INTERNATIONAL EXPRESS,
mednarodno podjetje d.o.o., Ljubljana,
Cesta Andreja Bitenca 68, sedež: Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10664/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanovitelja, dejavno-
sti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5458994
Firma: GRADBENIŠTVO GRČA, stori-

tve d.o.o.
Skrajšana firma: GRADBENIŠTVO

GRČA d.o.o.
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Podov-

nice 13
Ustanovitelj: Bartalanič Blanka, izstop

24. 12. 1999; Grča Leon, Notranje Gori-
ce, Podovnice 13, vstop 24. 12. 1999, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Harter Silvo, razrešen 24. 12. 1999;
direktor Kocjančič Jože, razrešen 24. 12.
1999; direktorica Zdouc Tatjana, razrešena
24. 12. 1999; direktor Grča Leon, imeno-
van 24. 12. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 2000:
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030

Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-

me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na 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-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina 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.; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
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nalniške opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 12. 1999.

Rg-2628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10199 z dne 11. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa HABJAN & STOJAN, vulkani-
zerstvo in avtopralnica, prodaja vozil in
trgovina, d.n.o., Ljubljana, sedež: Baud-
kova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31357/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 1353195
Firma: BORIĆ & CO., podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BORIĆ & CO., d.n.o.
Sedež: 1360 Vrhnika, Gradišče 13a
Ustanovitelji: Stojan Aleš, izstop 16. 9.

1999; Habjan Borut, izstop 16. 9. 1999;
Borić Dragolja in Borić Goran, oba Vrhnika,
Gradišče 13a, vstopila 16. 9. 1999, vložila
po 5.000 SIT, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Habjan Borut, razrešen 16. 9. 1999;
družbenik Stojan Aleš, razrešen 16. 9.
1999 kot namestnik direktorja; direktor Bo-
rić Dragolja, imenovan 16. 9. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Borić Go-
ran, imenovan 16. 9. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-2630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/12736 z dne 6. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa VARSTVO d.o.o., varstvo pri
delu, varstvo pred požarom in varstvo
okolja, sedež: Ljubljanska 45, 1241
Kamnik, pod vložno št. 1/31605/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanovitelja,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1359029
Osnovni kapital: 4,400.000 SIT
Ustanovitelj: Matjan Marko, Kamnik, Me-

kinje, Cankarjeva cesta 19, vstop 15. 11.
1999, vložek 2,200.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matjan Marko, imenovan 15. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 11. 1999.

Rg-2631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13537 z dne 5. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa PREBIL CONSULTING, poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Milčetova
pot 25, sedež: Milčetova pot 25, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30161/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1243756
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 2000:

4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5170 Druga trgovina na debelo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 12. 1999.

Rg-2633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13556 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MAR.TAD. d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje, Ljubljana, sedež:
Pod Klancem 9a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23379/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5793084
Osnovni kapital: 2,101.200 SIT
Ustanovitelj: Mihić Marko, Ljubljana, Pod

klancem 9a, vstop 6. 1. 1993, vložek
1,200.600 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 1. 2000:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:
50404 Vzdrževanje in popravila motornih

koles; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 11. 1999.

Rg-2636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14606 z dne 5. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa IRIS MIMAKS d.o.o., trgovsko in
proizvodno podjetje Vrhnika, sedež: Ro-
bova 40, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/27754/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5930766
Osnovni kapital. 2,934.000 SIT
Ustanoviteljica: Brković Iris Ksenija, Vrh-

nika, Robova 40, vstop 1. 2. 1996, vložek
2,184.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1999.

Rg-2638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14765 z dne 3. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa TEKTA d.o.o., projektiranje in
gradbeni inženiring, sedež: Vošnjakova
16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29632/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1213733
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelj: Vujadinovič Aleksander,

Ljubljana, Vošnjakova 5, vstop 21. 8. 1997,
vložek 2,800.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 12. 1999.

Rg-2639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14766 z dne 4. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa AVTOMARKET d.o.o., Trgovina,
leasing, Ljubljana, Dunajska 421, sedež:
Dunajska c. 421, 1231 Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/02830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev, družbene pogod-
be ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5301297
Osnovni kapital: 375,395.489,91 SIT
Ustanovitelji: Kunaver Samo, Ljubljana,

Grintovška ul. 24, vstop 16. 7. 1995, vlo-
žek 60,063.278,39 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kunaver Marija-Darinka, Men-
geš, Mlakarjeva 42, Trzin, vstop 16. 7.
1995, vložek 157,666.105,76 SIT, odgo-
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vornost: ne  odgovarja; Kunaver-Jedretič
Alenka, Mengeš, Mlakarjeva 42, Trzin, vs-
top 16. 7. 1995, vložek 157,666.105,76
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 4. 1. 2000:
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 511 Posredništvo; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 602 Drug kopenski
promet; 6022 Storitve taksistov; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 2000:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 6022 Dejavnost taksistov; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 12. 1999.

Rg-2642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14876 z dne 10. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1483790
Firma: FATIĆ & CO., Podjetje za trgo-

vino in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: FATIĆ & CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hrvatski trg 1
Ustanovitelja: Fatić Dževad, Ljubljana,

Hrvatski trg 1, vstop 16. 12. 1999, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem;
Mešinović Esad, Sanski most, Muse Ćazi-
ma Čatića 69a, vstop 16. 12. 1999, odgo-
vornost:  odgovarja s svoim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Fatić Dževad, imenovan 16. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Mešinović Esad, imenovan 16. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 2000:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4532 Izo-
lacijska dela;  4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-

govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhm, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204

Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-402090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00358 z dne 13. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAROF TRADE, Podjetje za
proizvodnjo in promet lesnih izdelkov,
d.o.o., Stari trg pri Ložu, Notranjskega
odreda 46, sedež: Notranjskega odreda
46, 1386 Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/27523/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5933714
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cimprič Valentin, razrešen 1. 2.
1999; direktor Gulja Vojko, Ilirska Bistrica,
Prešernova ulica 24, imenovan 1. 2. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 1. 1999.

Rg-402279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00143 z dne 15. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa MARC, inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 73, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5488281
Firma: MARC INTERIERI, inžiniring,

notranja oprema, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MARC INTERIERI,

d.o.o., Ljubljana
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

17. 12. 1998.

Rg-402916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07221 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa D.G. MARKETING, podjetje za
propagando, organiziranje in turizem,
d.o.o., Kamnik, Tunjiška 2b, sedež: Tu-
njiška 2b, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/09095/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, deleža in os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5430356
Firma: D.G. MARKETING, d.o.o., Kam-

nik, podjetje za trgovino in propagando
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gladek Damjan, Kamnik,

Tunjiška 2b, vstopil 26. 9. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na 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 igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 11. 1998.

Rg-402934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01306 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOVINASTROJ INŽENIRING,
družba za projektiranje in marketing,
d.o.o., sedež: Adamičeva c. 36, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/21433/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5721105
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Miklavčič Blaž, razrešen 9. 3. 1999;
direktor Levstek Mihael, Ljubljana, Medve-
dova cesta 8, imenovan 9. 3. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-403609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01233 z dne 2. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa RODL, START & PARTNER, Druž-
ba za revizijo in davčno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in
zastopnikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5858828
Firma: START CONSULTING, poslov-

no svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: START CONSULTING,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska 18
Osnovni kapital: 4,138.000 SIT
Ustanovitelji: BR DR. RODL & PART-

NER G.M.B.H., NURNBERG, Nemčija, Er-
lenstegenstrasse 10, izstopil 20. 6. 1996,
Tomšič Alenka, Kosi Franc, Jeglič Simon
in Mavsar Jakob, izstopili 7. 1. 1999;
Droljc Stanislav, Ljubljana-Šmartno, Šmart-
no 65, vstopil 17. 4. 1994, vložil 306.740
SIT, START – SVETOVALNA HIŠA, d.o.o.,
Ljubljana, Jadranska 18, vstopila 20. 6.
1996, vložila 1,538.280 SIT, ter Milič Bo-
ris, Trst, Italija, Sales 1a, Sgonico, vložil
1,075.880 SIT, Valentinčič Davor, Piran,
Gregorčičeva ulica 11, vložil 413.800 SIT,
Lesjak Tončka, Ljubljana, Tugomerjeva uli-
ca 14, vložila 165.520 SIT, Vnučec Špa-
capan Mojca, Solkan, Ulica Klementa Ju-
ga 18, vložila 124.140 SIT, Dečman Miro,
Ljubljana, Ažmanova ulica 24, vložil
124.140 SIT, in Andrašec Lidija, Ljublja-
na, Kamnogoriška 39, vložila 82.760 SIT,
vstopili 7. 1. 1999 – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mavsar Jakob in prokurista Eberhard
Freiherr in Droljc Stanislav, razrešeni 7. 1.
1999; direktor Valentinčič Davor, imenovan
7. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 1. 1999.

Rg-404032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03126 z dne 29. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32070/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1429906
Firma: RONDO, Zavod za izobraževa-

nje mladih umetnikov, Ljubljana
Skrajšana firma: RONDO, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 89
Ustanoviteljica: Trpin Josipina Pika, Ljub-

ljana, Pod brezami 15, vstopila 7. 6. 1999,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Trpin Josipina Pika, ki zastopa za-
vod brez omejitev, in zastopnica Ulokina Ol-
ga, Ljubljana, Preglov trg 1, ki zastopa za-
vod kot strokovni vodja brez omejitev, ime-
novani 7. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve.

Rg-404254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01935 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa INADVERTISING, oglaševanje
in trženje, d.o.o., sedež: Krška vas 50,
1301 Krka, pod vložno št. 1/30502/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1274350
Sedež: 1290 Grosuplje, Jurčičeva ce-

sta I/4
Ustanovitelja: Krejačič Tomaž, izstopil

18. 1. 1999; Weiss Matjaž, Kočevje, Pod-
gorska ulica 10, in Škrjanc Rujana, Grosup-
lje, Jurčičeva cesta I/4, vstopila 29. 1.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 1. 1999.

Rg-404257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02869 z dne 11. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa LEONARDO, grafični atelje,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 57, sedež: Voj-
kova 57, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07422/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme,
priimka in naslova ustanoviteljev in zastopni-
kov ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5385920
Firma: LEONARDO, grafični atelje,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Fabianijeva 31
Ustanovitelja: Peklaj Roman in Peklaj Lji-

ljana, oba iz Ljubljane, Fabianijeva ul. 31,
vstopila 21. 5. 1990, vložila po 812.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Peklaj Roman, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Peklaj Ljiljana, ki zastopa
družbo v skladu s pravili družbe, imenovana
21. 5. 1990.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
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časopisov; 22130 Izdajanje revij in perio-
dike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 74400
Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.

Rg-404481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02473 z dne 24. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31719/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1303392
Firma: PRO PRINT NOVAK, k.d., zasto-

panje in proizvodnja – Dragomer
Skrajšana firma: PRO PRINT NOVAK,

k.d., DRAGOMER
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1351 Brezovica, Dragomer,

Na vasi 3
Ustanovitelja: Novak Iztok, Brezovica,

Dragomer, Na vasi 3, ki  odgovarja s svojim
premoženjem, in Čamernik Temida, Ljublja-
na, Marice Kovačeve 13, ki je vložila 5.000
SIT in  odgovarja do višine nevplačanega
vložka, vstopila 1. 2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novak Iztok, imenovan 1. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999:
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

Rg-404618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01259 z dne 2. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa TIP, podjetje za zaposlovanje in-
validov, d.o.o., sedež: Trubarjeva 78,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5407982
Osnovni kapital: 8,419.000 SIT
Ustanovitelj: Merc Janko, Ljubljana, Tru-

barjeva 78, vstopil 17. 8. 1990, vložil
8,419.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona

ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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 pla-
stičnih mas; 4521 Splošna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5522 Dejavnost kampov; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 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; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja in humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-

javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 85325 De-
javnost invalidskih podjetij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-404898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02479 z dne 6. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa JULON, Proizvodnja poliamidnih
filamentov in granulatov, d.d., Ljubljana,
Letališka c. 15, sedež: Letališka cesta
15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01638/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005485
Član nadzornega sveta: Murgese Mario,

izstopil 26. 3. 1999; Vivaldi Adriano, vstopil
30. 4. 1999.

Rg-405243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01664 z dne 14. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31914/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1400207
Firma: KROG PLUS, proizvodnja, trgo-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vide Pre-

garc 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Meštrov Luka in Meštrov

Petar, oba iz Kaštela, Sućurac, Ul. 15. si-
ječna 1992 39, vstopila 19. 3. 1999, vloži-
la po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Meštrov Luka, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Meštrov Petar, imeno-
vana 19. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 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; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko
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proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gno-
jil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobi-
vanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinira-
nega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1562 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvod-
nja krmil; 15720 Proizvodnja hrane za hi-
šne živali; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdel-
kov; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemi-
kalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sinte-
tičnega kavčuka v primarni obliki; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-

tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 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, 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 ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-

na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov
in in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6312 Skladiščenje; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
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Rg-406125

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03119 z dne 9. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32119/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1421026
Firma: ALTECH INŽENIRING, d.o.o.,

Trgovina in storitve, Verovškova 58,
Ljubljana

Skrajšana firma: ALTECH INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova 58
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ALFATECH, d.o.o., Ljublja-

na, Trgovina in storitve, Ljubljana, Verovško-
va 58, vstopil 2. 6. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesih Marjan, Radomlje, Bukovčeva
9, imenovan 2. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem.

Rg-406130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03117 z dne 13. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1421000
Firma: NOSE & CO., trgovina, zasto-

panje in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NOSE & Co., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 460
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nose Roman, Ljubljana, Ka-

juhova 26, vstopil 4. 6. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nose Roman, imenovan 4. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkronimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 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; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-406433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/09567 z dne 24. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa JAJO, podjetje za trgovino,
gostinstvo, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Gregorčičeva 7, sedež:
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09439/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, zastopnika, naslova
ustanoviteljev in zastopnikov ter družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5428556
Firma: JAJO, podjetje za trgovino, go-

stinstvo, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JAJO, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Spodnja Sliv-

nica 116
Ustanovitelja: Prohinar Janez, Šmarje

Sap, Ljubljanska cesta 35, vstopil
19. 11. 1990, in Prohinar Anže, Grosuplje,
Spodnja Slivnica 116, vstopil 8. 8. 1997,
vložila po 754.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Prohinar Janez, imenovan 24. 8.
1999, in Prohinar Anže, imenovan 1. 7.
1997, zastopata družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 8. 1999.

Rg-407411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01716 z dne 13. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa STANDARD VERMIKULIT, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Verovškova 64, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26243/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, naziva zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5898773
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstopil 28. 9. 1995, vložil 2,543.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski
sklad, d.d., Ljubljana, izstopil 17. 7. 1997,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., izstopil
16. 7. 1998; STANDARD VERMIKULIT,
d.o.o., Ljubljana, Verovškova 64, vstopil
18. 2. 1999, vložil 15,882.000 SIT, Gam-
berger Danica, Medvode, Bogatajeva 5,
vstopila 28. 9. 1995, vložila 989.000 SIT,
in Šercer Jasna, Ljubljana, Šišenska 2, vsto-
pila 28. 9. 1995, vložila 1,420.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo; Kajišič Mar-
ko, izstopil 28. 4. 1998, Čirić Ljubica, iz-
stopila 11. 3. 1999; Graf Daniel, Ljubljana,
Ob Ljubljanici 66, vložil 2,307.000 SIT,
Horvat Marjan, Ljubljana, Nahtigalova 14,
vložil 2,528.000 SIT, in Mikša Vladimir,
Ljubljana, Pod hribom 55, vložil 1,149.000
SIT – vstopili 28. 9. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Graf Daniel, ki od 15. 2. 1999 zasto-
pa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 2. 1999.

Rg-407460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04412 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa BIRO 71, družba za inženiring in



Stran 3884 / Št. 40 / 17. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

projektiranje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Mestni trg 19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01568/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067553
Član nadzornega sveta: Sekavčnik Vla-

do, izstopil 2. 2. 1998; Kacin Štefan, vsto-
pil 2. 2. 1998.

Rg-407704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09810 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa CITRUS, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta
244, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08924/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5423864
Osnovni kapital: 44,865.000 SIT
Ustanovitelja: Kulauzovič Muharen, Ljub-

ljana, Kosančeva 15, vstopil 5. 8. 1990, in
Kulauzović Šemsudin, Ljubljana, Kosanče-
va 15, vstopil 18. 11. 1994, vložila po
22,432.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, izbrisana 16. 10. 1999: 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 744
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševa-
nje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 8. 1999.

Rg-407938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03804 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DROGERIJA, proizvodnja, tr-
govina, d.d., sedež: Ul. Milana Majcna
12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01047/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000092
Član nadzornega sveta: Osvald Anton,

predsednik, izstopil 5. 7. 1999; Toš An-
drej, vstopil 5. 7. 1999.

Rg-408252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09952 z dne 9. 9. 1999 pri subjek-

tu vpisa LAPIDARIUM, nepremičnine in
gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Peričeva 25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27909/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5944619
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 9231

Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

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

Rg-408303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10541 z dne 15. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32391/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1453858
Firma: MIDO – MUMINOVIĆ & CO.,

k.d., šport, trgovina in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: MIDO – MUMINOVIĆ

& CO., k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa

ploščad 5
Ustanovitelja: Muminović Midhat, Odžak,

Redže Porobića 75, ki  odgovarja s svojim
premoženjem, in Nukić Jasmina, Ljubljana,
Ulica Iga Grudna 5, ki je vložila 1.000 SIT in
odgovarja do višine nevplačenega vložka,
vstopila 6. 9. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Muminović Midhat, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Nukić Jasmi-
na, imenovana 6. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51160 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
71401 Izposojanje športne opreme; 92623
Druge športne dejavnosti; 93030 Pogreb-
na dejavnost.

Rg-408389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10147 z dne 28. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA, Podjetje za proizvod-
njo žarnic, d.o.o., Ljubljana, Stegne 23,
sedež: Stegne 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02323/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5045428
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marko Henrik, razrešen 15. 9. 1997;

direktor Murko Vladimir, Ljubljana, Štefano-
va ul. 12, imenovan 16. 9. 1997.

Rg-408695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03528 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa STUDIO MARKETING J. WALTER
THOMPSON INTERNATIONAL, marke-
tinška agencija, d.o.o., sedež: Dravska
ulica 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07416/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5385644
Dejavnost, izbrisana 6. 9. 1999: 7415

Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7415 De-
javnost holdingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 6. 1999.

Rg-408711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03863 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IB IMMOBILIEN, svetovanje
na področju poslovne ekonomike in ne-
premičnin, d.o.o., sedež: Linhartova 11a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21847/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5729360
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Kimmel Daniela ter prokuristki Ble-
jec Jelka in Lampič Božič Vojka, razrešene
22. 4. 1999; direktor Egger Marco Johann,
Avstrija, Spittal an der Drau, in prokuristka
Trontelj Violeta, Grosuplje, Ljubljanska ce-
sta 4f, imenovana 22. 4. 1999.

Rg-408735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03864 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IB INTERCONSULT, računo-
vodsko in davčno svetovanje, d.o.o., se-
dež: Linhartova 11a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30621/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1279009
Firma: IB GRAND THORNTON CON-

SULTING, računovodsko in davčno sve-
tovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: IB GRAND THORN-
TON CONSULTING, d.o.o.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kimmel Daniela ter prokuristki Ble-
jec Jelka in Lampič Božič Vojka, razrešene
22. 4. 1999; direktor Egger Marco Johann,
Avstrija, Spittal an der Drau, in prokuristka
Trontelj Violeta, Grosuplje, Ljubljanska ce-
sta 4f, imenovana 22. 4. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1999.
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Rg-408738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04428 z dne 28. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BISTRA, založništvo in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41, se-
dež: Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12652/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5497736
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Korsika Bojan, vložil

1,260.000 SIT, in Slapničar-Korsika Jasna,
vložila 840.000 SIT, oba iz Ljubljane, Osla-
vijska 3, vstopila 10. 6. 1991, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 28. 10. 1999: 511
Posredništvo; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 7. 1999.

Rg-408783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04026 z dne 7. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32355/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430904
Firma: MAGOSS – VARSTVO, Podjetje

za varnost pri delu, požarno varnost in
ekologijo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MAGOSS – VARSTVO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Cerar Alenka, Kamnik, Li-

varska 7, Žlender Alojz, Kamnik, Livarska 7,
Udovč Blaž, Ljubljana, Tržaška c. 43, Smo-
lič Matjaž, Ljubljana, Gotska ulica 14, in
Cejan Tajana, Ig pri Ljubljani, Škrilje 63,
vstopili 28. 6. 1999, vložili po 420.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žlender Alojz, imenovan 28. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 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.; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-408788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04071 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa G.M.D. PLUS, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Levčeva
13b, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/29570/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, spremembo na-
slova ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1193333
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 72
Ustanovitelja: Gradišek Matjaž in Gra-

dišek Dragica, oba iz Dola pri Ljubljani,
Senožeti 19a, vstopila 9. 5. 1997, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gradišek Matjaž, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Gradišek Dra-
gica, imenovana 9. 5. 1997.

Dejavnost, izbrisana 17. 9. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaše-
vanje.

Rg-408815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10109 z dne 1. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa KARTOFAG, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ka-
juhova 29, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22968/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deleža, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5781019
Osnovni kapital: 3,493.000 SIT
Ustanoviteljica: Okorn Novak Marjan, iz-

stopil 25. 8. 1999; Okorn Novak Gorana,
Kaštel, Lukšić, Hrvaška, Ulica dr. Josipa
Omašića 29, vstopila 25. 8. 1999, vložila
3,493.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjema Rehar Bogomiru in Simončič
Francu, ki sta bila razrešena 2. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje;7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaše-
vanje.

Rg-408822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10139 z dne 30. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32333/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453378
Firma: ŠTRAVS, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Tržaška cesta 517
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Štravs Alojz, Štravs Simon

in Štravs Saša, vsi iz Brezovice pri Ljubljani,
Podpeška cesta 5, vstopili 15. 9. 1999,
vložili po 700.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štravs Alojz, imenovan 15. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje
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in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-408848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09938 z dne 18. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVA OBZORJA, založništvo,
d.o.o., sedež: Ižanska cesta 206a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30956/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1318977
Ustanoviteljica: Čanžek Ludvik, izstopil

11. 6. 1999; Socialdemokratska stranka
Slovenije, Ljubljana, Komenskega ulica 11,
vstopila 11. 6. 1999, vložila 9,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čanžek Ludvik,razrešen 28. 7. 1999;
direktor Strnad Dušan, Višnja gora, Kriška
vas 11, imenovan 28. 7. 1999.

Rg-408852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10427 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AC – BORZNO POSREDNIŠKA
HIŠA, d.d., sedež: Slovenska 52, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27804/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 9927/99 – zaradi članice nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5885035
Članica nadzornega sveta: Mihatovič Ve-

ra, vstopila 28. 6. 1996.

Rg-408895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03127 z dne 22. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32306/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1422634
Firma: CENTER TLT KUNSTEK, Zavod

za turizem in lepoto telesa
Skrajšana firma: CENTER TLT KUN-

STEK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1380 Cerknica, Dolenje jeze-

ro 50
Ustanovitelj: Kunstek Miroslav, Cerkni-

ca, Dolenje jezero 50, vstopil 19. 5. 1999,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Leskovec Kunstek Marija, Cerkni-
ca, Dolenje jezero 50, imenovana 19. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-

nje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Po-
grebna dejavnost.

Rg-408896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03551 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GUMA, družba za proizvod-
njo, kooperacijo, zastopanje ter notra-
njo in zunanjo trgovino, d.d., Grosuplje,
sedež: Brezje pri Grosupljem 1c, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/01467/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5080681
Člani nadzornega sveta: Godec Stanka,

Pajk Vlado in Možina Majda, izstopili 28. 6.
1999; Amon Janez, Pajk Lado in Malavašič
Vinko, vstopili 28. 6. 1999.

Rg-408906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03958 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP TELEKOM, Tovarna tele-
komunikacijskih naprav, d.d., sedež: Voj-
kova 58, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01924/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5226384
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ovsenik Janez, Ljubljana, Opekarska
c. 25, ki od 29. 9. 1998 zastopa družbo
kot glavni dirketor.

Rg-408931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09821 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa CENTER LJUBLJANA, trgov-
sko podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Le-
tališka 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01400/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti, spremembo članov nadzornega sveta
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5007828
Člani nadzornega sveta: Jelenc Milan in

Drnovšek Milan, izstopila 31. 8. 1999, ter
Pečaver Marjanca, izstopila 29. 6. 1999;
Peternel Janez in Poljanšek Leopold, vsto-
pila 31. 8. 1999, ter Ključevšek Miran, vsto-
pil 29. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z

lastnimi nepremičninami; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem.

Sprememba statuta z dne 31. 8. 1999.

Rg-408936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10021 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KEMIKAL, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Domžale, Zaboršt, Cesta
padlih borcev št. 26, sedež: Cesta pad-
lih borcev št. 26, 1230 Zaboršt, Domža-
le, pod vložno št. 1/05857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, deležev in osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5454735
Firma: KEMIKAL, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: KEMIKAL, d.o.o., Kam-

nik
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska ce-

sta 45
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Berdajs Sašo, Domžale,

Šumberška cesta 26, vstopil 16. 3. 1990,
vložil 3,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2441 Proizvodnja
farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev; 2461 Proizvodnja raz-
streliv; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5233 Tr-
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govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 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; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” razen revizijske de-
javnosti.

Rg-408939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10098 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa VELETEKSTIL, Trgovina na de-
belo in drobno, d.d., sedež: Leskoškova
8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09302/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5426944
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rogelja Karlo, razrešen 2. 9. 1999;
direktor Maglica Anton, Kozina, Klanec 19c,
imenovan 3. 9. 1999.

Rg-408941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10113 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa Študentska založba študent-
ske organizacije Univerze v Ljubljani, Za-
vod za založniško dejavnost, sedež:
Beethovnova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/32168/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča dopolnilni sklep za Srg
2947/99 zaradi spremembe dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1420712
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 55302

Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje.

Rg-408943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10200 z dne 29. 10. 1999 pri sub-

jektu vpisa ISKRA TELA, d.d., Proizvodnja
elementov za avtomatizacijo, Ljubljana,
Savska cesta 3, sedež: Savska cesta 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18858/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5639573
Sprememba statuta z dne 2. 9. 1999.

Rg-408948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10372 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROMONTAŽA, elektro-
montažno in projektivno podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tržaška cesta 126,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00138/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5067308
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999:

60240 Cestni tovorni promet.

Rg-408952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10798 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARTINDOM, d.o.o. – oblikova-
nje v duhu narave, sedež: Na Hreši 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14943/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 1419/99
zaradi naslova sedeža in imena ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5555248
Sedež: 1000 Ljubljana, Na Hreši 5
Ustanoviteljica: Boltin Kregar Žarka,

Ljubljana, Jamova c. 66, vstopila
20. 12. 1991, vložila 1,201.400 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-408955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10889 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa CENTER LJUBLJANA, trgov-
sko podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Le-
tališka 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01400/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 9821/99
zaradi dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5007828
Pri dejavnosti pod šifro “52.48 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah” razen z orožjem, strelivom in razstreli-
vom.

Rg-409068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09718 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DATA, družba za informacijski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
cesta 55, sedež: Dolenjska cesta 55,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05827/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, deležev, osnovnega kapitala,
naslova ustanoviteljice in zastopnice in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5350883
Firma: DATA, družba za promet blaga

in storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: DATA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 130
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zevnik Aleš, vstopil

9. 3. 1990, in Šegedin Zevnik Katrca, vsto-
pila 30. 5. 1994, oba iz Velikih Lašč, Velike
Lašče 108a, vložila po 2,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šegedin Zevnik Katrca, imenova-
na 30. 5. 1994, kot direktorica in neome-
jena zastopnica zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 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; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
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s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7411 Pravno svetova-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.11 samo de-
javnost sodnih cenilcev in izvedencev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 9. 1999.

Rg-409074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09766 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa KEBER, trgovina in kovinska
galanterija, d.o.o., Ljubljana-Polje, Graj-
zerjeva 21a, sedež: Grajzerjeva 21a,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/04073/00 vpsialo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti, zastopnikov in akta o usta-
novitvi ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5326761
Ustanovitelj: Keber Janez, izstopil 23. 7.

1999; Keber Sandro, Ljubljana, Grajzerje-
va ul. 21a, vstopil 23. 7. 1999, vložil
2,356.971 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keber Janez, razrešen 18. 8. 1999;
direktor Keber Sandro, imenovan 18. 8.
1999.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in

vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 8. 1999.

Rg-409081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03977 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TIM OPARA, podjetje za inže-
niring, proizvodnjo in trgovino, k.d., se-
dež: Milana Majcna 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30333/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1278169
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 55100

Dejavnost hotelovin podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 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).

Rg-409085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09782 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ECOT, podjetje za trgovino in
kooperacijo, Ljubljana, d.o.o., Brnčiče-
va 11, sedež: Brnčičeva 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04150/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova ustanovitelja, priimka ustano-
viteljice, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5346932
Firma: ECOT, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in kooperacijo, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanovitelja: Eržen Paulino in Pajk Sindi,
oba iz Ljubljane, Škofova 1, vstopila
20. 11. 1989, vložila po 1,879.209,60 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torkar Franci, razrešen 31. 3. 1996;
Eržen Ljubica, Ljubljana, Grassellijeva 2,
razrešena 1. 4. 1996 kot zastopnica in ime-
novana za direktorico.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 6022
Storitve taksistov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 8. 1999.

Rg-409086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09783 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GLOBAL B & C, podjetje za
poslovno svetovanje, investiranje in
upravljanje, d.o.o., sedež: Cankarjevo
nabrežje 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29661/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1213962
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Samardžija Marino, Ljubljana, Ob žici
7, in prokurist DKFM. Peterka Hermann,
Villach, Pogoriacherstrasse 10, razešena in
ponovno imenovana 16. 9. 1999.

Rg-409091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09835 z dne 16. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32282/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447459
Firma: ITOJA, prodaja novih in rablje-

nih vozil, gradbeništvo in gostinstvo,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Studenec 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Knafeljc Igor, Ljubljana,

Savlje 39, Kimovec Janez, Vače pri Litiji,
Slivna 15, in Hočevar Tomaž, Ljubljana,
Rašiška 11, vstopili 27. 8. 1999, vložili
po 700.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Knafeljc Igor, Kimovec Janez in Ho-
čevar Tomaž, imenovani 27. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
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2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
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; 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 popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-

mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina 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 trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 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; 6022 Dejavnost taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje

pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-409095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09687 z dne 15. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa COMING, Družba za trgovino,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Tržaška cesta 28,
1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/02146/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, skraj-
šane firme in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5286883
Firma: COMING, Družba za trgovino,

d.o.o.
Skrajšana firma: COMING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 24
Sprememba družbene pogodbe z dne

19. 7. 1999.

Rg-409102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04219 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa EXIDO, Zunanja in notranja
trgovina, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska
110a, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/02293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5289459
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kokot Aleksander, razrešen 14. 7.
1999; direktor Zagorc Jože, Ljubljana, Tru-
barjeva 30, imenovan 15. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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; 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-
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na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1999.

Rg-409381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03823 z dne 20. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa BRISTOL MYERS SQUIBB, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Župančičeva 7, Ljubljana, sedež: Župan-
čičeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27316/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5931509
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Nemec Petr, St Giles Bucks, 13 Aran
Heithts, Chalfont, imenovan 5. 7. 1999.

Rg-409383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03782 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa SMI, proizvodnja, trgovina, in-
ženiring, promet in zunanjetrgovinsko
poslovanje, d.o.o., Stanežiče 58a, 1210
Ljubljana Šentvid, sedež: Stanežiče 58a,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/04785/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, deleža, dejavnosti, za-
stopnika in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346690
Firma: W ADRIATIC, proizvodnja, tr-

govina, inženiring, promet in zunanjetr-
govinsko poslovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: W ADRIATIC, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanovitelj: Mrak Irena, izstopila 29. 6.
1999; Mrak Anton, Ljubljana-Šentvid, Sta-
nežiče 58a, vstopila 10. 5. 1994, vložila
1,539.814 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Mrak Ireni, ki je bila razrešena
29. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1999: 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 27350 Druga primarna predelava že-
leza, jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC); 28750 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 31100 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 36630 Proizvodnja

drugih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45450 Druga zaključ-
na gradbena dela; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 6. 1999.

Rg-409384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03857 z dne 19. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa MLADINSKO-INFORMACIJSKI
CENTER, sedež: Mirje 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva ustanoviteljice, dejavnosti, zastopnika
in tipa zastopnika ter akta o ustanovitvi zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1278665
Ustanoviteljica: Nadškofija Ljubljana,

Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, vstopila 8. 5.
1998, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Knep Milan, Ljubljana, Jurčičev trg 2,
imenovan 21. 10. 1998, ter Grošelj Bošt-
jan, Komenda, Moste 1c, razrešen 21. 10.
1998 kot zastopnik in imenovan 1. 1. 1999
za ravnatelja.

Dejavnost izbrisana 19. 8. 1999: 221
Založništvo; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 633 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 85324 Druge socialne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7411 Pravno svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
85329 Druge socialne dejavnosti.

Rg-409392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/10920 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRONA SENIOR, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26074/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
2900/99 – spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5893666
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Kremser Iztoku, ki je bil razrešen
2. 3. 1999.

Rg-409396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09904 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa Skupnost socialnih zavodov
Slovenije, sedež: Tabor 10, p.p., 4352,
1001 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30623/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma pooblastila
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1244442
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kemperle Ernest Jožef, Podbrdo,
Podbrdo 18a, ponovno imenovan 26. 5.
1999, zastopa skupnost kot predsednik
upravnega odbora brez omejitev.

Rg-409397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09874 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGROPROGRES, zunanje tr-
govinsko podjetje, uvoz in izvoz, zasto-
panje tujih oseb, trgovina na veliko, d.d.,
sedež: Slovenska c. 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5003091
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Valant Uroš Jože, razrešen 10. 8.
1999; zastopnik Škabar Matjaž, Domžale,
Rožičeva 12, imenovan 10. 8. 1999, zasto-
pa družbo kot v.d. direktorja brez omejitev.

Rg-409398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09872 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE
OB SAVI, p.o., Cesta zmage 1, sedež: Ce-
sta zmage štev. 1, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/13224/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
pooblastila zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5063108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Slapar Danica, dr. med., Kisovec,
Na šahtu 1, ponovno imenovana 21. 7.
1999, zastopa zdravstveni dom neomeje-
no, razen pri sklepanju pravnih poslov v zve-
zi z nakupom in prodajo nepremičnin, za
kar mora pridobiti predhodno soglasje usta-
noviteljice.

Rg-409399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09870 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TISKARNA KOČEVSKI TISK,
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d.d., Kočevje, sedež: Ljubljanska c. 18a,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/00585/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5049369
Član nadzornega sveta: Kirn-Kovač Ani-

ta, izstopila 3. 9. 1999; Kavčič Andrej, iz-
stopil 3. 9. 1999.

Sprememba statuta z dne 3. 9. 1999.

Rg-409400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09869 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNIVERSAL, obrtno podjetje,
d.d., Ivančna Gorica, sedež: Malo Hudo
4a, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/00523/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predsednika in namestnika
predsednika nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matičnašt.: 5015251
Člana nadzornega sveta: Malavašič Mar-

ko – predsednik, vstopil 5. 11. 1996, in
Dimnik Olga – namestnica predsednika,
vstopila 10. 9. 1998.

Rg-409401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09868 z dne 25. 10. 1999 pri
subjektu vpisa DOOR-TO-DOOR, Podjet-
je za distribucijo in trženje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Šmartinska c. 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13497/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5523729
Ustanovitelj: DZS ZALOŽNIŠTVO IN

TRGOVINA, d.d., Ljubljana, Mali trg 6, iz-
stopil 25. 8. 1999; ASINUS INŽENIRING,
ZASTOPSTVA IN TRGOVINA, d.o.o., Ljub-
ljana, Šmartinska 152, vstopil 25. 8. 1999,
vložil 26,256.025,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrečar Vladimir, razrešen 30. 4.
1999; direktor Petrovič Ljubomir, Ljublja-
na, Pot na Fužine 41, imenovan 1. 9. 1999.

Rg-409403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10249 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES FIM, družba
za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12810/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5499739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Landeker Marija, razrešena 30. 9.
1999; direktor Jelenec Žiga, Trzin, Lobo-
dova 19, imenovan 1. 10. 1999.

Rg-409404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/09991 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTEGRAL STOJNA, Avtobu-
sni promet, d.o.o., sedež: Reška cesta 1,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/13156/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pri zastopniku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5517010
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Ofak Ivan, Kočevje, Heroja Marinclja 8, raz-
rešen 30. 11. 1998 kot zastopnik in 1. 12.
1998 imenovan za direktorja.

Rg-409406

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04092 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KAM-BUS, družba za prevoz
potnikov, turizem in vzdrževanje vozil,
d.d., sedež: Maistrova ulica 18, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/14498/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5544378
Člani nadzornega sveta: Spruk Stane,

Golob Tomaž, Sajič Žarko, ponovno vstopili
30. 6. 1999, ter Jereb Dušan, vstopil 30. 6.
1999.

Sprememba statuta z dne 30. 6. 1999.

Rg-409408

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03946 z dne 25. 10. 1999 pri
subjektu vpisa AGROEMONA, d.o.o.,
Domžale, sedež: Levstikova 39, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/07711/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, uskladitev dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5403685
Ustanovitelji: EMONA-VPS, d.o.o.,

Ljubljana, Šmartinska 130, izstopila
19. 12. 1994, in AGROEMONA, d.o.o.,
Domžale, Domžale, Levstikova 39, izsto-
pila 9. 9. 1998; SKUPINA EMONA, Po-
slovni sistem, svetovanje in finančni inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130,
vstopila 19. 12. 1994, vložila
13,896.286 SIT, EMONA MAXIMARKET,
d.d., Ljubljana, Trg republike 1, vstopil
20. 1. 1999, vložil 3,676.135 SIT, EMO-
NA OBALA KOPER, d.d., zunanja in no-
tranja trgovina, Koper, Pristaniška ulica
12, vstopila 20. 1. 1999, vložila
3,208.230 SIT, in Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstopila 9. 9. 1998, vložila 39,672.152
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 0113 Vinogradništvo
in sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1030 Pridobivanje šote; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1412

Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 1430 Pridobiva-
nje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pri-
dobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1531 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedil-
nih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 1571 Proizvodnja krmil; 1572
Proizvodnja hrane za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja
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 bre-
zalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
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-
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gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi 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
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina 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 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki;  5227 Trgovina na drob-
no 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
usnjenimi izdelki;  5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo;  5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati;  5246  Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom;  5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi postrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no 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 gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov; 55239 Druge nastanitve za kraj-
ši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 4. 1999.

Rg-409409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10857 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŽITO PT, Pekarstvo in testeni-
narstvo, d.d., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 154, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07699/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5241936
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

predsednik uprave Klemenčič Janez ter čla-
ni uprave Kreculj Vera, Svoljšak Sandi in

Tehovnik Roman, razrešeni 8. 10. 1999;
predsednik uprave Kajtner Rudolf, Ljublja-
na, Clevelandska ul. 21, ter člani uprave
Bizjak Kosta, Trzin, Mengeška c. 5; Ferko
Robert, Domžale, Vodopivčeva 1a, in Koc-
man Roberto, Postojna, Volaričeva 34, ime-
novan 8. 10. 1999.

Rg-409410

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10546 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŽITO, prehrambena industri-
ja, d.d., sedež: Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, pod vložno št. 1/07694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5391814
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnika Klemenčič Janez in Ham Mihael,
razrešena 1. 10. 1999; Kajtner Rudolf,
Ljubljana, Clevelandska ul. 21, razrešen
1. 10. 1999, kot zastopnik in imenovan za
predsednika uprave, in člani uprave Bizjak
Kosta, Trzin, Mengeška c. 5, Ferko Robert,
Domžale, Vodopivčeva 1a, in Kocman Ro-
berto, Postojna, Volaričeva 34, imenovani
1. 10. 1999.

Rg-409412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03769 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DNEVNIK, Časopisna družba,
d.d, Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, sedež:
Kopitarjeva 2 in 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02052/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5049334
Dejavnost, izbrisana 26. 10. 1999: 641

Poštne in kurirske storitve; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 9000 Storitve javne hi-
giene.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7440
Oglaševanje; 9000 Odstranjevanje odpadkov
in odplak; druge dejavnosti javne higiene.

Sprememba statuta z dne 28. 5. 1999.

Rg-409413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09573 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS STP, servis, trgovi-
na, prevozi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška c. 206, 1117 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/31708/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1380923
Osnovni kapital: 577,470.000 SIT
Ustanovitelj: KOMPAS RENT A CAR,

družba za prodajo, izposojo vozil, prevoze
potnikov z vsemi vozili doma in v tujini, trgo-
vino, uvoz in izvoz, d.d., Ljubljana, Ljublja-
na, Celovška c. 206, vstopil 2. 2. 1999,
vložil 577,470.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 7. 1999.
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Rg-408707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04178 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMMORENT LEASING, d.o.o.,
sedež: Dunajska cesta 56, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1414054
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 63.

Rg-408708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01756 z dne 12. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa REGAL – GEBRUEDER
HEINEMANN, trgovina in zastopanje,
d.o.o., sedež: Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30138/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1244329
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Leyk Jens, 24211 Preetz, Rosen-
strasse 1a, imenovan 25. 2. 1999.

Rg-408710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09979 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BABNIK, Podjetje za go-
stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., To-
mačevska 50, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10741/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5450071
Firma: KMEČKI HRAM, gostinstvo, tu-

rizem, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KMEČKI HRAM, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana 21. 10. 1999:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5551 Storitve menz; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva, slaščic;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55510 Dejavnost menz; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 9. 1999.

Rg-408712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03506 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa VENOX, podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, Emonska
18, sedež: Celovška 143, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06567/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5420571
Firma: VENOX, podjetje za trgovino,

uvoz in izvoz, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Emonska 18
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa.
Sprememba družbene pogodbe z dne

23. 9. 1999.

Rg-408713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04197 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KLEMEN, d.o.o., storitve,
uvoz-izvoz, trgovina, sedež: Kermauner-
jeva 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20252/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5686890
Ustanoviteljica: Sačer Marija, Ljubljana,

Kermaunerjeva 15, vstopila 23. 11. 1994,
vložila 1,600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Galič Stanko, Bitenc Tadej in Koro-
šak Boris, izstopili 1. 6. 1999.

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

Rg-408714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04385 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPIKA, International Trade
Company – mednarodna trgovska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21038/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5719160
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorji Pleše Pavel, Ljubljana, Cesta na Bo-
kalce 56, ki zastopa družbo kot direktor
sektorja Interier, Gregorc Mira, Ljubljana,
Prule 4, ki zastopa družbo kot direktorica
sektorja Finance, Lukežič Marija, Dol pri
Ljubljani, Beričevo 33, ki zastopa družbo
kot direktorica sektorja Kadri, Čaki Zita,
Ljubljana, Ul. bratov Babnik 24, ki zastopa
družbo kot direktorica sektorja Maloproda-
ja, Kovačič Jože, Ljubljana, Kunaverjeva 1,
ki zstopa družbo kot direktor sektorja Dom,
Dobovišek Miklavž, Ljubljana, Pot v Hrasto-
vec 3, ki zastopa družbo kot direktor sek-
torja Exim, in Andoljšek Martina, Ljubljana,
Slamnikarska ul. 18, ki zastopa družbo kot
direktorica sektorja Široka potrošnja, ime-
novani 7. 12. 1998.

Rg-408716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09969 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa P.U.Z., podjetje za urejanje
zemljišč, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sloven-
čeva 97, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05201/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in zastopnika, uskladitev in spre-
membo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5340764
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Janez, Šmarje

Sap, Mali vrh pri Šmarju 91, vstopil
14. 12. 1989, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Kovač Stanetu, ki je bil razrešen
7. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 9. 1999.

Rg-408717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03369 z dne 25. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MASLAČEVIČ & MASLAČEVIČ,
družba za knjigovodske storitve, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Gotska 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09549/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5428106
Firma: ARPIS – MASLAČEVIČ IN CO.,

družba za knjigovodske storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: ARPIS – MASLAČEVIČ
IN Co., d.n.o., Ljubljana

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1994.

Rg-408719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10214 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ABB INŽENIRING, družba za
inženiring in trženje, d.o.o., sedež: Sav-
ska 3a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30977/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1314262
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska

c. 69.

Rg-408720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09946 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KONZUL, lobiranje in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 27,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31436/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1363107
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska

ul. 40.

Rg-408722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04177 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa RUTAR INTERNATIONAL, tr-
govinska d.o.o., sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06048/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5343801
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 63.

Rg-408725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03940 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MA. ING., d.o.o., inženiring,
posredništvo in gradbeništvo, Šlandro-
va 10, Črnuče, Ljubljana, sedež: Šlan-
drova 10, Črnuče, Ljubljana, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26802/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5908795
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovač Rihard, razrešen 1. 7. 1999;
direktorica Kovač Maja, Ljubljana, Bratov-
ševa ploščad 29, imenovana 1. 7. 1999.

Rg-408729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10508 z dne 27. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32428/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1462555
Firma: TOMPROM, Podjetje za trgovi-

no, promocijo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TOMPROM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta

zmage 20
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Tomac Blanka, Zagorje ob

Savi, Cesta zmage 20, in Tomac Aleš, Ljub-
ljana-Črnuče, Suhadolčanova 36, vstopila
23. 9. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomac Blanka, imenovana 23. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999:
22220 Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50301 Trgovina na debelo 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; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;

70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševa-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti za ne-
go telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-408727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09963 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa A.A. PROJEKTA, Inženiring in
gradnja, d.o.o., sedež: Celovška 291,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13202/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5570522
Ustanovitelj: A.A.BUSINES CENTER,

d.o.o., Ljubljana, Celovška 291, izstopil
16. 8. 1999; A.A. INVEST TRUST, d.o.o.,
Ljubljana, Organizacija finančnih skladov,
consulting in marketing, Ljubljana, Celovška
291, vstopil 16. 8. 1999, vložil 1,071.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 8. 1999.

Rg-408730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10080 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIRO Q, svetovanje, inženi-
ring, servis, d.o.o., sedež: Dergomaška
17, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02237/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5289246
Ustanovitelji: Kozina Lotar, vstopil

10. 8. 1989, vložil 1,637.300 SIT, Kozina
Robert in Kozina Uroš, vstopila 20. 8. 1999,
vložila po 233.900 SIT, vsi trije iz Ljubljane,
Dergomaška 17, in Sotlar Jasna, Grosup-
lje, Velika stara vas 36, vstopila 20. 8.
1999, vložila 233.900 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1999.

Rg-408734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10488 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
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jektu vpisa EPING, grafični marketing
družba z omejeno odgovornostjo, Ljub-
ljana, Tavčarjeva 2/I, sedež: Tavčarjev
2/I, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04645/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala in deleža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5330653
Firma: EPING, grafični marketing,

d.o.o.
Skrajšana firma: EPING, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dolžan Franc, Ljubljana,

Štirnova 20, vstopil 5. 2. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
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; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,

pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 10. 1999.

Rg-408736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11087 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPIREX, storitve in trgovina,

d.o.o., sedež: Breg 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
1867/99 zaradi naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5873541
Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 20.

Rg-408739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04460 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BLISK AVTO ŠOLA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Drenikova 32, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12569/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5515157
Sedež: 1000 Ljubljana, Gorazdova 19.

Rg-408741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09601 z dne 28. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32437/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447149
Firma: CCS, d.o.o., investicije v grad-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SHARTRAD S.A., Luksem-

burg, 8, Boulevard Joseph II, vstopil 27. 7.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Moors Herman Joseph Jan, Ottig-
nies-Louvain-La-Neuve, Clos de la Haguet-
te 2, imenovan 27. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999:
65210 Finančni zakup (leasing); 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov.

Rg-408742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09648 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DOMUS, idejne zasnove in re-
šitve, d.o.o., sedež: Slovenska cesta 17,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19577/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5662362
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51.

Rg-408743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09981 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BEMA, svetovanje in posredo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5, se-
dež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03186/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deleža s temile podatki:
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Matična št.: 5307015
Ustanoviteljica: Glavan Anton, Glavan Ka-

rin, Glavan Marija in Glavan Danica, izstopili
4. 8. 1999; BPD FIDA, d.o.o., borzno po-
sredniška družba, Ljubljana, Tomšičeva 3,
vstopila 4. 8. 1999, vložila 74,190.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-408745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10000 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIGURA, d.o.o., proizvod-
no-prodajno podjetje, Fužine 5, Kamnik,
sedež: Fužine 5, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/22875/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5804353
Dejavnost, vpisana 22. 10. 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; 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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 6. 1999.

Rg-408746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10154 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BISA, d.o.o., podjetje za fi-
nančno računovodske storitve in trgovi-
no, Ljubljana, sedež: Podutiška 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24234/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5806992
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27.

Rg-408748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10184 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SU & MA INŽENIRING, Podjet-
je za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., se-
dež: Glavarjeva 55a, 1218 Komenda,
pod vložno št. 1/09022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
6212/99 – uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova sedeža, osnovnega ka-
pitala, deleža in naslova zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5430224
Firma: SUMA PROJEKT, Podjetje za

proizvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o.

Skrajšana firma: SUMA PROJEKT,
d.o.o.

Sedež: 1218 Komenda, Moste 80f
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Poglajen Marko, Komenda,

Moste 80f, vstopil 29. 10. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Poglajen Marko, imenovan 29. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999:
01132 Sadjarstvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 60220 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-

penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih 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.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90005 Druge dejavnosti javne higiene;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se sklep o
začetku postopka izbrisa iz sodnega regi-
stra po uradni dolžnosti opr. št. Srg
6212/99 z dne 20. 9. 1999 razveljavi.

Rg-408752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10828 z dne 28. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LESPRO, d.o.o., podjetje za
projektiranje, inženiring in trgovino, Du-
najska 241, Ljubljana, sedež: Dunajska
241, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05251/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep zaradi naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5335892
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

421.

Rg-408771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02854 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa LAST SL SB, Gradbeni inženi-
ring, posredništvo in storitve, d.o.o., Par-
tizanska 10, Ribnica, sedež: Partizanska
10, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/19504/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev in osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti, spre-
membo naslova ustanoviteljice in zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5650283
Firma: LAST SL, gradbeni inženiring,

posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LAST SL, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Merharjeva 10
Osnovni kapital: 8,035.105 SIT
Ustanoviteljica: Balaban Stojan, izstopil

21. 5. 1999; Lalič Sonja, Ribnica, Merharje-
va ulica 10, vstopila 22. 7. 1992, vložila
8,035.105 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lalič Sonja, imenovana
20. 7. 1992, zastopa družbo brez omejitev.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 17. 5. 2000 / Stran 3897

Dejavnost, vpisana 14. 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-408772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03507 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa VEPPO, d.o.o., gradbeništvo,
inštalacije, inženiring in trgovina, sedež:
Sončna ulica 7, Šmarca, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/26412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5903858
Ustanovitelja: Moljk Valentin in Uršič He-

nrik, izstopila 13. 6. 1998; Moljk Jože,
Kamnik, Streliška ulica 21, in Uršič Sonja,
Radomlje, Rova 20, vstopila 13. 6. 1998,
vložila po 380.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Uršič Henrik, razrešen 30. 8. 1999;
direktorja Petek Branko, Kamnik-Mekinje,
Cesta dr. Tineta Zajca 23, in Balantič Franc,
Kamnik, Sončna ulica 7, Šmarca, imenova-
na 30. 8. 1999.

Rg-408775
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03541 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AKUMEDICO STUDIO, Podjet-
je za svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Kranj-
čeva 16, sedež: Kranjčeva 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11735/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5485932
Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999; 221

Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; 331 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 721 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 33100 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 35120 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
45210 Splošna gradbena dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52320
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55510 Dejavnost menz; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in

opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85121 Osnovna zdravstvena dejav-
nost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 7. 1999.

Rg-408776
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03736 z dne 13. 10. 1999 pri
subjektu vpisa AL, inženiring, manage-
ment, consulting, d.o.o., sedež: Dalma-
tinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03477/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5313511
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999: 3612

Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 71220 Da-
janje vodnih plovil v najem.

Rg-408777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03737 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa STAT – PURKAT, k.d., monta-
ža in prodaja elektronskih sistemov in
naprav ter zaključna gradbena dela, se-
dež: Pri mostu 6, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/29304/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1193341
Dejavnost, izbrisana 21. 9. 1999:

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
60220 Storitve taksistov; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 29210 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 29230 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 31200 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 31300 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31400 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 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; 34100 Proizvod-
nja motornih vozil; 34200 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 35200 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 35300 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 35410 Proizvod-
nja motornih koles; 35420 Proizvodnja ko-
les; 35430 Proizvodnja vozil za invalide;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
36150 Proizvodnja žimnic; 36210 Kovanje
kovancev in medalj; 36220 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 36300 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 36400 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36610
Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja
metel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 60220 Dejavnost tak-
sistov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74810 Fotografska dejavnost; 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.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
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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.

Rg-408778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03773 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DORIMPEX, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vojkova 73, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18466/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deleža ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5652707
Osnovni kapital: 3,153.000 SIT
Ustanoviteljica: Kramberger Doroteja,

Ljubljana, Vojkova 73, vstopila 6. 4. 1992,
vložila 3,153.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;50103
Posredništvo 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; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splo-

šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-408780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04021 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TISA FINCOMM, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kongresni trg 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25025/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev, spremembo in uskladitev
dejavnosti, spremembo tipa zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5807620
Ustanovitelja: Marinšek Metka, Kranj, Ki-

dričeva cesta 47a, vstopila 24. 7. 1990,
vložila 1,002.000 SIT, in TISA FINCOMM,
d.o.o., Ljubljana, Kongresni trg 5, vstopil
20. 12. 1996, vložil 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
rinšek Metka, razrešena 28. 9. 1999 kot
zastopnica in imenovana za direktorico.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1720 Tkanje tekstilij; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 9. 1999.

Rg-408779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03775 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FABIANI NOGAVICE, Družba
za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06219/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5832896
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

31. 5. 1999.

Rg-408785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04056 z dne 1. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32340/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430980
Firma: SEAM, Trgovina na debelo in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glinškova

ploščad 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hajdarpašić Husnija, Ljub-

ljana, Glinškova ploščad 9, vstopil 9. 6.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Hajdarpašić Husnija, imenovan
9. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 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; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 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; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
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no z urami, nakitom, bižuterijo; 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;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost 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; 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami.

Rg-408789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04081 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRADAX, d.o.o., podjetje za
trgovino in gradbeništvo, Ljubljana, Tr-
žaška 27, sedež: Tržaška 27, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17320/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5631386
Firma: GRADAX, d.o.o., Gradbeni in-

ženiring, nepremičnine, trgovina, Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Zaviršek Primož, Ljublja-

na, Majaronova 13, vstopil 2. 4. 1992,
vložil 2,108.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šteblaj Matjaž, izstopil 8. 7.
1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Šteblaj Matjažu, ki je bil razre-
šen 8. 7. 1999.

Dejavnost, izbrisana 13. 10. 1999:
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela;  511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28730 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210

Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 45340 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55220 Dejavnost kampov; 55239
Druge 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; 55510 Dejav-
nost menz; 60240 Cestni tovorni promet;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-

lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Rg-408790

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04084 z dne 21. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32301/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Mariboru, spremembo sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1197142
Firma: OBALA PROMET, družba za tr-

govino, gostinstvo, turizem, prevozniš-
tvo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: OBALA PROMET,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 133
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Edo in Hrvojič Ro-

bin, izstopila 7. 6. 1999; Lovrič Božo, Omiš,
Hrvaška, Lokva Rogoznica, vstopil 7. 6.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorji Korošec Edo, Hrvojič Robin in Kaci-
jan Klaudia, razrešeni 15. 6. 1999; direk-
torja Lovrič Božo, Omiš, Hrvaška, Lokva Ro-
goznica, in Rožek Goran, Bjelovar, Hrvaška,
I. Grande 22, imenovana 16. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, 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; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52270 Trgovina na drobno
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v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Preklada-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu;  63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vl. št. 1/10185/00.

Rg-408793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04347 z dne 19. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa GLAM, promet z nepremični-
nami, posredništvo, zastopanje in trgo-
vina na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Gubčeve brigade 26, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5799325
Sedež: 1000 Ljubljana, Grudnovo na-

brežje 13
Ustanovitelj: Glažar Marjetka, izstopila

26. 7. 1999; Glažar Vladimir, Ljubljana, Pri-
jateljeva ulica 21, vstopil 30. 6. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glažar Marjetka, razrešena 26. 7.
1999; direktor Glažar Vladimir, imenovan
26. 7. 1999.

Rg-408794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04374, z dne 7. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IXTLAN, consulting, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20788/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5697867
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50.

Rg-408840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04285 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IZTR, inženiring in projektira-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska
cesta 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00487/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5066107
Ustanovitelji: Berce Anton, Ljubljana, Mir-

je 13, vložil 692.200 SIT, Černič-Zupančič
Judita, Ljubljana-Šentvid, Mesesnelova 15,
vložila 796.650 SIT, Mavec Vida, Ljubljana,
Srednjevaška 44, vložila 597.600 SIT, Ri-
har Gregor, Ljubljana,-Šentvid, Tacenska
14, vložil 3,191.838 SIT, in Vraber Filip,
Mengeš, Pod gozdom 31, vložil 796.650
SIT – vstopili 9. 12. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo; Marinčič Majda, Moškon Mari-
ja in Piberik Anton, izstopili 16. 7. 1999.

Rg-408841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04371 z dne 9. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP LIVAR, Proizvodnja in ob-
delava ulitkov, d.d., sedež: Ljubljanska
cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, pod vlož-
no št. 1/13026/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5504813
Osnovni kapital: 505,773.000 SIT
Sprememba statuta z dne 3. 12. 1998.

Rg-408842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04382 z dne 15. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRADIS – CONSULT, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Šmartinska 134a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11366/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5485169
Član nadzornega sveta: Pogačar Franc,

izstopil 22. 7. 1999; Fidler Stanislav, vsto-
pil 22. 7. 1999.

Rg-408843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04556 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRIKON, Proizvodnja oblačil,
d.d., sedež: Reška cesta 14, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/00449/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033209
Član nadzornega sveta: Vesel Igor, iz-

stopil 12. 8. 1999; Tomc Anton, vstopil
12. 8. 1999.

Rg-408844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09646 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRIGLAV STEBER II, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/30893/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 1313827
Članica nadzornega sveta: Čabrian Kre-

šimir, izstopil 28. 2. 1999; Iskra Alenka,
vstopila 16. 7. 1999.

Rg-408845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09662 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTERTRADE, Mednarodno
podjetje, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9,
sedež: Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20355/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5687080
Firma: INTERTRADE, Mednarodno

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: INTERTRADE, d.d.
Sedež: 1236 Trzin, Gmajna 16.

Rg-408847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09927 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AC – BORZNO POSREDNIŠKA
HIŠA, d.d., sedež: Slovenska 52, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27804/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5885035
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zupanc Darko, razrešen 20. 6. 1997;
prokuristka Grjol Vlasta, Ljubljana, Cesta na
Vrhovce 26, imenovana 20. 6. 1997.

Člana nadzornega sveta: Jagrič Milan,
Brglez Stanko in Šolar Alenka, izstopili
27. 8. 1997; Mravlje Tomaž, izstopil 29. 5.
1997, Rutar Matjaž, vstopil 29. 5. 1997, in
Potokar Vladimir, vstopil 27. 8. 1997.

Rg-408850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10209 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa LASSANA, Frizersko podjet-
je, d.d., sedež: Cankarjeva ulica 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5067430
Osnovni kapital: 91,200.000 SIT.

Rg-408851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10358 z dne 18. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SADJARSTVO SLOVENIJE,
Gospodarsko interesno združenje, se-
dež: Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5871972
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Krajnc Bogomil, razrešen 31. 8.
1999; direktor Belšak Daniel, Maribor, He-
roja Tomšiča 4, imenovan 1. 9. 1999.
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Rg-408853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10662 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MATERINSKI DOM, Karunova
16a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19561/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5647843
Sedež: 1000 Ljubljana, Karunova 16b.

Rg-408854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10688 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE LJUBLJAN-
SKE TRŽNICE, d.o.o., Ljubljana, Kopitar-
jeva 2, sedež: Kopitarjeva 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18584/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5607906
Člana nadzornega sveta: Rotar Ciril in

Sekelj Marija, izstopila 27. 9. 1999; Bevec
Jože in Krum Marjetka, vstopila 28. 9.
1999.

Rg-408855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10720 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., sedež: Slovenska c. 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09124/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5227992
Član nadzornega sveta: Dobravc-Tatalo-

vič Irena, izstopila 5. 10. 1999; Golob Ro-
bert, vstopil 5. 10. 1999.

Rg-408856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10722 z dne 8. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI IN UMETNOSTI, Ljubljana,
Novi trg 3, sedež: Novi trg 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01775/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5051444
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Drovenik Matija, Blinc Robert in Zlo-
bec Ciril, razrešeni 6. 5. 1999; zastopnik
Kralj Alojz, Ljubljana-Črnuče, Planinska
c. 26, in Gantar Kajetan, Ljubljana, Rusja-
nov trg 6/5, imenovana 6. 5. 1999, zasto-
pata akademijo kot podpredsednika, ter za-
stopnica Andolšek-Jeras Lidija, Ljubljana,
Župančičeva 14, imenovana 23. 9. 1999,
zastopa akademijo kot glavna tajnica.

Rg-408858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10896 z dne 16. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PIVOVARNA UNION, d.d., se-
dež: Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00126/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo po-
datkov pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5048591
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Mir Marijan Vladko, Ivančna Gorica,
Mekinje nad Stično 39, imenovan 17. 12.
1996.

Rg-408859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11068 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MINERVO, podjetje za minira-
nje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in
opremo, d.d., Dimičeva 14, Ljubljana,
sedež: Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05670/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5098653
Član nadzornega sveta: Kremser Iztok,

namestnik predsednika, izstopil 20. 7.
1999; Valanečič Jože, vstopil 8. 10. 1999.

Rg-408860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11076 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOBAČNA LJUBLJANA, pro-
izvodno in trgovsko podjetje za tobačne
izdelke, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tobač-
na ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00341/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5132533
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rausch Edvard, razrešen 5. 10.
1999; direktor Ogris-Martič Filip, Lud-
mannsdorf, Bilčouw 6, imenovan 5. 10.
1999.

Rg-408861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11114 z dne 22. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32505/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467638
Firma: CBD FIN, ekonomske storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CBD FIN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Centralna borzno po-

sredniška družba, d.o.o., Ljubljana, Ljublja-
na, Tivolska 50, vstopila 28. 10. 1999, vlo-
žila 2,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tiegl Zoran, Ljubljana, Reboljeva 13,
imenovan 28. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 65210 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z

nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
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; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-408862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11149 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEOL, Kemična industrija,
d.d., Ljubljana, sedež: Tovarniška 48,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00159/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033519
Član nadzornega sveta: Grjol Vlasta, iz-

stopila 29. 10. 1999; Tepina Jože, vstopil
29. 10. 1999.

Rg-408889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01324 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MA.ING., d.o.o., inženiring, po-
sredništvo in gradbeništvo, Šlandrova
10, Črnuče, Ljubljana, sedež: Šlandrova
10, Črnuče, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26802/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5908795
Ustanovitelj: Kovač Rihard, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 29, vstopil 26. 9. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Razvojni center Tivoli, d.o.o., Čr-
nuče, Ljubljana, Šlandrova 10, izstopil 4. 3.
1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 3. 1999.

Rg-408891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02008 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA GABROVKA,
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD, se-
dež: Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, pod
vložno št. 1/00864/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in da-
tuma zastopnika, odgovornost ustanovitelji-
ce ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
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Firma: OSNOVNA ŠOLA GABROVKA –
DOLE

Skrajšana firma: OŠ GABROVKA
Ustanoviteljica: Občina Litija, Litija, Jere-

bova ulica 14, vstopila 18. 5. 1998, odgo-
vornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ver-
tot Ciril, Gabrovka, Gabrovka 56, razrešen
1. 9. 1999 kot zastopnik in imenovan za
ravnatelja.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999:
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-408893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02340 z dne 22. 10. 1999 pri
subjektu vpisa BDB, investicijsko uprav-
ljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhar-
tova 1/VI, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16551/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sede-
ža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5607795
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

c. 130
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Šefman Bojan, Medvode,

Vaše 4a, in Šefman Boris, Ljubljana, Tre-
binjska 15, vstopila 15. 12. 1993, vložila
po 1,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata; Mikolič Dean, izstopil 17. 7. 1998;
BDB, investicijsko upravljanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Šmartinska c. 130, vstopil 17. 7.
1998, vložil 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1999.

Rg-408894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02941 z dne 27. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32434/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1420739
Firma: BANK FUR ARBEIT UND WIRT-

SCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT, Pred-
stavništvo v Ljubljani

Skrajšana firma: BAWAG, Predstavniš-
tvo v Ljubljani

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 3
Ustanovitelj: BANK FUR ARBEIT UND

WIRTSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT,
Wien, Avstrija, Seitzerg gasse 2-4, vstopil
22. 2. 1999, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Petrič Mojca, Ljubljana, Bratovše-
va pl. 32, imenovana 22. 4. 1999, zastopa
podružnico kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-408897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03666 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AC – UNION, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Baragova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19693/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznam-
bo o pripojitvi k družbi AC-Intercar, d.o.o.,
(1/19872/00), s temile podatki:

Matična št.: 5662893
Pripojitev k družbi AC-INTERCAR,

d.o.o., Baragova ulica 5, Ljubljana (vl.
št. 1/19872/00), na podlagi sklepa
skupščine z dne 24. 6. 1999 in pogodbe o
pripojitvi z dne 21. 6. 1999. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-408899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03668 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AC-INTERCAR, d.o.o., trgovi-
na z avtomobili in deli, vzdrževanje mo-
tornih vozil, Ljubljana, sedež: Baragova
ulica 5, 1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19872/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe AC-UNION,
d.o.o., Ljubljana (vl. št. 1/19693/00), spre-
membo deležev in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5670209
Osnovni kapital: 144,665.141 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, d.d.,

Ljubljana, Ljubljana, Baragova 5, vstopil
23. 9. 1992, vložil 144,665.141 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Pripojitev družbe AC – UNION, d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana (vl. št. 1/19693/00),
na podlagi sklepa skupščine z dne 24. 6.
1999 in pogodbe o pripojitvi z dne 21. 6.
1999.

Rg-408900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03669 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa KONIM, Podjetje za zastopa-
nje, zunanjo in notranjo trgovino, d.d.,
Ljubljana, sedež: Slovenska c. 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00409/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznam-
bo o pripojitvi k družbi AUTOCOMMERCE,
d.d., (1/00752/00), s temile podatki:

Matična št.: 5003997
Pripojitev k družbi AUTOCOMMERCE,

d.d., Ljubljana, Baragova 5, Ljubljana, (vl.
št. 1/00752/00), na odlagi pripojitvene po-
godbe z dne 23. 6. 1999. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-408901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03671 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AUTOCOMMERCE, zunanja in
notranja trgovina, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, sedež: Baragova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00752/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe KONIM, d.d., Ljubljana
(1/00409/00), s temile podatki:

Matična št.: 5002753
Pripojitev družbe KONIM, d.d., Sloven-

ska c. 56, Ljubljana (vl. št. 1/00490/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
23. 6. 1999.

Rg-408902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03808 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa VEKTOR, podjetje za medna-
rodno špedicijo in transportni inženiring,
d.d., sedež: Motnica 11, 1236 Trzin, pod
vložno št. 1/01784/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5157455
Člani nadzornega sveta: Turnšek Zora,

izstopila 29. 6. 1999; Zupančič Zdenka,
vstopila 29. 6. 1999, Grčar Igor, Doležal
Nenad in Bulovec Miran, ponovno vstopili
29. 6. 1999.

Rg-408905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03920 z dne 24. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32316/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1429116
Firma: PODROČNI CENTER ZA RAZ-

VOJ GOSPODARSTVA, d.o.o., družba za
pospeševanje poslovne dejavnosti

Skrajšana firma: PODROČNI CENTER
ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1310 Ribnica, Škrabčev trg 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljice: Občina Ribnica, Ribni-

ca, Gorenjska c. 3, vložila 840.000 SIT,
Občina Loški potok, Loški potok, Hrib
102, vložila 210.000 SIT, Občina Sodra-
žica, Sodražica, Trg 25. maja 3, vložila
210.000 SIT, Občina Dobrepolje, Videm
Dobrepolje, Videm 35, vložila 420.000
SIT, in Občina Velike Lašče, Velike Lašče,
Velike Lašče 15, vložila 420.000 SIT –
vstopile 28. 6. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Nadler Maležič Vlasta, Ribnica,
Gorenjska c. 37, imenovana 2. 7. 1999,
zastopa družbo kot vršilka dolžnosti direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 7230 Obdelava podatkov;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-408907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03972 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOLINSKA, prehrambena in-
dustrija, d.d., sedež: Šmartinska c. 30,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00275/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5132614
Člani nadzornega sveta: Gričar Jože –

predsednik, izstopil 29. 6. 1999, Heric Mi-
ran – član, izstopil 8. 5. 1999, in Abra-
hamsberg Milan, izstopil 29. 6. 1999; Kne-
ževič Milan – predsednik, Primožič Samo in
Kunšek Mojca, vstopili 30. 6. 1999.

Rg-408908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04020 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10687/04 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža in datuma zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345001
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova

ulica 60b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ukmar Miro, Domžale, Adamičeva 9,
ponovno imenovan 30. 6. 1999.

Rg-408909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04066 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIORS, računovodske stori-
tve, d.o.o., sedež: Dunajska 107, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28646/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe FIRATT, d.o.o., Grosuplje (vl.
št. 1/20870/00), spremembo deležev, os-
novnega kapitala in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5967074
Osnovni kapital: 3,135.704,87 SIT
Ustanovitelj: Trontelj Tomaž, Grosuplje,

Jakhlova 15, vstopil 19. 9. 1996, vložil
3,135.704,87 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 7. 1999.

Pripojitev družbe FIRATT, Finančno sve-
tovanje, d.o.o., Jakhlova 15, Grosuplje (vl.
št. 1/20870/00), na podlagi pogodbe o
pripojitvi z dne 12. 7. 1999.

Rg-408910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04067 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIRATT, Finančno svetovanje,
d.o.o., Jakhlova 15, Grosuplje, sedež:
Jakhlova 15, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/20870/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
DIORS, d.o.o., Ljubljana (vl.
št. 1/28646/00), s temile podatki:

Matična št.: 5720893
Pripojitev k družbi DIORS, računovod-

ske storitve, d.o.o., Dunajska 107, Ljublja-
na (vl. št. 1/28646/00), na podlagi pogod-
be o pripojitvi z dne 12. 7. 1999. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-408912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04151 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZDRUŽENJE BANK SLOVENI-
JE, Gospodarsko interesno združenje,
Ljubljana, sedež: Šubičeva 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25563/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5003920
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Anadolli Sonja, Ljubljana, Krivec
91, imenovana 19. 7. 1999, zastopa zdru-
ženje kot namestnica direktorja.

Rg-408913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04167 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DEKORATIVNA, tovarna deko-
rativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana – v likvi-
daciji, sedež: Parmova 41, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5041368
Oseba, pooblaščena za zastopanje: lik-

vidacijski upravitelj Kozinc Miha, razrešen
13. 7. 1999; likvidacijski upravitelj Nikolič
Dušan, Ljubljana, Vošnjakova 5, imenovan
13. 7. 1999.

Rg-408914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04190 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MC, center za informacijski
inženiring, d.d., sedež: Koprska 98,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01990/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5280214
Člana nadzornega sveta: Malis Franc,

predsednik, izstopil 15. 4. 1997, Nered Jo-
že, vstopil 15. 4. 1997, Rožič Adrian, na-
mestnik predsednika, izstopil 25. 5. 1998,
in Toplak Tomaž, izstopil 8. 6. 1999, Turk
Žiga, vstopil 8. 6. 1999.

Rg-408915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04207 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLOD, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., sedež: Vilharjeva 29,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26371/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, pri članih nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5859301
Osnovni kapital: 1.021,151.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Windschnurer

Milan, Kunstelj Stane in Ivanovski Mitko, po-
novno vstopili 24. 6. 1999.

Sprememba statuta z dne 28. 6. 1999.

Rg-408916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04221 z dne 13. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32383/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kopru –
spremembo sedeža s temile podatki:

Firma: MEDIA TERRA NAUTICA, navti-
ka in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: MEDIA TERRA NAUTI-
CA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vukadinović-Levski Daniel,

Portorož, Obala 124, in Vukadinović-Levski
Rado, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 7, vsto-
pila 2. 11. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Vukadinović-Levski Rado in Vukadi-
nović-Levski Daniel, imenovana 4. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
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oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55220 Dejavnost kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/05643/00.

Rg-408917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04223 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO POD-
JETJE SLOVENIJA CESTE, Tehnika, Ob-
nova, d.d., sedež: Slovenska 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01654/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pri zastopnikih in članih nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5198046
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zidar

Ivan, Ljubljana, Skojevska 32, razrešen
14. 7. 1999 kot zastopnik in imenovan za
predsednika uprave, in Mihelj Janez, Ljub-
ljana, Zelena pot 22, ki od 14. 7. 1999
zastopa družbo kot namestnik predsednika
uprave.

Člani nadzornega sveta: Kramar Žnidar
Milena, Skok Milan, Topič Bogdan in Za-
krajšek Boris, vstopili 14. 7. 1999; Dakič
Dragan, Preskar Anton in Žagar Peter, iz-
stopili 14. 7. 1999.

Rg-408918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04327 z dne 29. 10. 1999 pod št.

vložka 1/32438/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1423126
Firma: ICJ, družba za poslovanje z ne-

premičninami, inženiring in poslovno
svetovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 62
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Domžale, Domža-

le, Ljubljanska 69, vložila 945.000 SIT, Ban-
ka Domžale, d.d., Domžale, Skupina NLB,
Domžale, Ljubljanska 62, vložila 945.000
SIT, in INDUPLATI TEKSTIL, d.o.o., Dom-
žale, Zgornje Jarše, Kamniška c. 24, vložili
210.000 SIT – vstopili 16. 7. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramžar Zoran, Domžale, Ljubljan-
ska cesta 80, imenovan 16. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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-
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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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 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.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-

niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-408919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04387 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMOS, investicijske gradnje,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31407/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 1339036
Osnovni kapital: 42,600.000 SIT.

Rg-408921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04523 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa Zdravstveni dom Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00420/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5056063
Dejavnost, izbrisana 29. 10. 1999:

85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-408922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04524 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa Zdravstveni dom Ljubljana,
enota osnovnega zdravstvenega varst-
va Bežigrad, sedež: Kržičeva 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00420/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5056063001
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:

85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-408923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04525 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa Zdravstveni dom Ljubljana,
enota osnovnega zdravstvenega varst-
va Center, Ljubljana, Metelkova 9, se-
dež: Metelkova 9, 1000 Ljubljana, pod

vložno št. 1/00420/02 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5056063002
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:

85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-408924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04530 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa Zdravstveni dom Ljubljana,
enota osnovnega zdravstvenega varst-
va Vič-Rudnik Ljubljana, sedež: Postojn-
ska ul. 24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00420/05 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5056063005
Dejavnost, izbrisana 29. 10. 1999:

85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-408925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04531 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa Zdravstveni dom Ljubljana,
enota primarnega zdravstvenega varst-
va Šentvid, sedež: Ob zdravstvenem do-
mu 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00420/12 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5056063039
Dejavnost, izbrisana 29. 10. 1999:

85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-408926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09592 z dne 7. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRODUKTIVNOST, Manage-
ment consulting, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 106/VII, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00602/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5051380
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, izstopil
24. 2. 1998, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, izstopil 23. 2.
1998, Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, izstopil
26. 2. 1998, Hruševar-Bobek Brigita, iz-
stopila 25. 2. 1998, Poličar Anka, izsto-
pila 7. 4. 1998, Boben Marija, izstopila
20. 7. 1998, Dolenc Luka, izstopil 15. 9.
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1998, Dolenc Lena, izstopila 18. 2.
1998, Derča-Dolenc Marija, izstopila
18. 2. 1998, Urek Lidija, izstopila 23. 2.
1998, Urek Matic, izstopil 23. 2. 1998,
Urek Tina, izstopila 23. 2. 1998, Reja Bri-
na, izstopila 6. 4. 1998, Reja Martin, iz-
stopil 6. 4. 1998, Reja Urša, izstopila
6. 4. 1998, Reja Neža, izstopila 6. 4.
1998, Jukić Lea, izstopila 8. 9. 1998,
Jukić Miran, izstopil 8. 9. 1998, Jukić
Marko, izstopil 8. 9. 1998, Rudolf Rok,
izstopil 23. 2. 1998, Kovačič Majda, iz-
stopila 4. 9. 1999, Hakl Tanja, izstopila
4. 9. 1999, in Hakl Martina, izstopila 4. 9.
1999; Reja Samo, Ljubljana, Pražakova
ulica 11, vložil 4,989.681,50 SIT, Urek
Jurij, Ljubljana, Brilejeva 12, vložil
5,373.517,50 SIT, Rudolf Duško, Celje,
Trubarjeva 7, vložil 5,373.517,50 SIT,
Hakl Viljem ml., Murska Sobota, Štefana
Kovača 16, vložil 6,406.979,50 SIT, Bo-
ben Dušica, Celje, Na otoku 9, vložila
6,318.445 SIT, Dolenc Drago, Ljubljana,
Vojkova 48, vložil 6,436.491 SIT, Jukić
Petar, Ilirska Bistrica, Bazoviška 6a, vložil
5,284.983 SIT, Oblak Rezika, Ljubljana,
Golouhova ulica 14, vložila 1,048.124,50
SIT, Jelen Kamilo, Maribor, Frankolovska
2, vložil 5,462.238,50 SIT, Potočnik Bo-
rut, Ljubljana, Wolfova ulica 1, vložil
442.859 SIT, Bele Potočnik Živana, Ljub-
ljana, Wolfova ulica 1, vložila 590.416,50
SIT, Škarabot Andrej, Ljubljana, Ul. bor-
cev za severno mejo 84, vložil
6,097.015,50 SIT, Bernat Maja, Ljublja-
na, Bratov Babnik 79, vložila 2,362.039
SIT, Kobolt Frančiška, Celje, Na otoku
15, vložila 590.416,50 SIT, Škarabot Ma-
rija Magdalena, Ljubljana, Ul. borcev za
severno mejo 84, vložila 442.859 SIT, in
Hakl Elizabeta, Murska Sobota, Ulica Šte-
fana Kovača 16, vložila 590.416,50 SIT
– vstopili 28. 11. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 2. 1998 in 9. 8. 1999.

Rg-408927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09633 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa KORONA, inženiring, d.d., se-
dež: Vojkova 63, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01989/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5278996
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škorjak Boštjan, razrešen 31. 8.
1999; direktor Strmčnik Boštjan, Ljubljana,
Prijateljeva ul. 14, imenovan 1. 9. 1999.

Rg-408928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09671 z dne 21. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in in-
ženiring, d.d., Kolodvorska 22, Ribnica,
sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/12711/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5103126
Osnovni kapital: 1,023.172.000 SIT

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Perovšek Tatjana, Ribnica, Prijate-
ljev trg 3, imenovana 9. 6. 1999, zastopa
družbo kot podpredsednica uprave.

Rg-408930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09815 z dne 7. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRESTIGIO MRŠOL & CO, pod-
jetje za posredovanje, trgovino in stori-
tve, d.n.o., Ljubljana, sedež: Neuberger-
jeva 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28543/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika ter preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966906
Firma: PRESTIGIO MRŠOL & CO., pod-

jetje za posredovanje, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PRESTIGIO MRŠOL &
CO., d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Mršol Dragomil, izstopil

11. 2. 1997; Mršol Barbara, Ljubljana, Neu-
bergerjeva ulica 11, izstopila iz d.n.o. in
vstopila v d.o.o. 7. 10. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Mršol Dragomilu, ki je bil razre-
šen 11. 2. 1997.

Dejavnost, izbrisana 7. 10. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 5551 Dejavnost
menz; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-408933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09840 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES
VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, družba za
vzdrževanje, varovanje in oskrbovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22, se-
dež: Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13577/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, nazi-
va ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala in pooblastil za zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526868
Firma: VZDRŽEVANJE, družba za

opravljanje storitev, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VZDRŽEVANJE, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 22, vstopil
22. 10. 1991, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Breskvar Aleš, Ljubljana, Bratinova
22, ki od 24. 8. 1999 zastopa družbo kot
v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
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; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
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ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92512 Dejavnost arhivov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-408934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09866 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MCDONALD’S SLOVENIJA,
gostinske storitve, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/240828/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 6299/98
zaradi zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5775256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Sgustav Alexander, Langenzersdorf,
Alleestrasse 8, imenovan 24. 2. 1998; pro-
kurist Gaberšek Bruno, razrešen 29. 10.
1998.

Rg-408937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10035 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SIJAJ HRASTNIK, proizvodnja
svetil in galvanizacija, d.d., sedež: Pot
Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/02019/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5254167
Dejavnost, izbrisana 22. 10. 1999:

28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga po-
vršinska in toplotna obdelava kovin; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov.

Sprememba statuta z dne 9. 9. 1999.

Rg-408935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09905 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BANK AUSTRIA CREDITAN-
STALT, d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5446546
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Suppanz Christian, razrešen 2. 8.
1999; predsednik uprave Reitmeier Joac-
him, Saalfelden, Republika Avstrija, Bach-
winkl 48, imenovan 2. 8. 1999, in Pukl Na-
taša, Ljubljana, Vilharjeva cesta 41, razre-
šena 2. 8. 1999 kot zastopnica in imenova-
na za članico uprave, ki veljavno zastopa
banko le skupno s predsednikom uprave
banke, drugim članom uprave banke, pro-
kuristom ali statutarnim zastopnikom.

Rg-408940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10099 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR-EMBA, proizvod-
nja hrane, d.d., sedež: Slovenčeva 21,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02762/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5002516
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Sa-

ražin Stanko in Slak Ivanka, izstopila 17. 12.
1997, ter Brodnjak Stanislav, izstopil 2. 9.
1999; Toš Niko, ponovno vstopil 17. 12.
1997, Žonta Ivan, vstopil 17. 12. 1997 in
Sedej Marjan, vstopil 2. 9. 1999.

Sprememba statuta z dne 2. 9. 1999.

Rg-408942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10163 z dne 8. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32361/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. pooblaščenko s te-
mile podatki:

Matična št.: 1453408
Firma: CESTNO PODJETJE LJUBLJA-

NA, družba pooblaščenka, d.d., angleško:
ROAD COMPANY LJUBLJANA, holding
company ind.

Skrajšana firma: CESTNO PODJETJE
LJUBLJANA, pooblaščenka d.d., an-
gleško: ROAD COMPANY LJUBLJANA,
holding inc.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1112 Ljubljana, Stolpniška 10
Osnovni kapital: 261,111.000 SIT
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

vstopili 16. 9. 1999, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramljak Alojzij, Ljubljana, Strničeva
cesta 21, imenovan 16. 9. 1999.

Člani nadzornega sveta: Bizjak Mihael,
predsednik, Hočevar Bojan, namestnik
predsednika, in Starič Igor, vstopili 16. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-

cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
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; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem;  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;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” je izvzeta revizijska
dejavnost.

Statut je bil sprejet in podpisan dne
16. 9. 1999. S sprejetjem statuta so bile
prevzete vse delnice.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 34.
členu statuta z dne 16. 9. 1999, da se os-
novni kapital lahko poveča do polovice se-
daj vpisanega osnovnega kapitala, kar je do
130,555.500 SIT, z izdajo novih delnic za
vložke (odobreni kapital). Uprava lahko iz-
ključi prednostno pravico do prevzema no-
vih delnic obstoječih delničarjev. Uprava lah-
ko sklepa o izdaji delnic na podlagi odobre-
nega kapitala in izključitvi prednostne pravi-
ce le s soglasjem nadzornega sveta.

Rg-408944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10235 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa BEMA, svetovanje in posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03186/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča dopolnilni sklep k Srg
2873/99 – izbris dejavnosti s temile po-
datki:
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Matična št.: 5307015
Dejavnost, izbrisana 24. 9. 1999: 6523

Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-408946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10354 z dne 29. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa GLINEK, Specializirano podjetje
za galvanizacijo, d.d., sedež: Glinek 5,
1291 Škofljica, pod vložno št. 1/00195/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5077419
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Macarol Aljaž, razrešen 20. 9. 1999;
direktor Ambrožič Gabrijel, Ljubljana, Ul.
bratov Babnik 12, imenovan 20. 9. 1999.

Rg-408947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10357 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IGMAT, inštitut za gradbene
materiale, d.d., Slovenčeva 22, Ljublja-
na, sedež: Slovenčeva 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5498503
Sprememba statuta z dne 28. 9. 1999.

Rg-408949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10394 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SVEA, Lesna industrija, d.d.,
Zagorje ob Savi, sedež: Cesta 20. julija
23, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/00280/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034167
Članica nadzornega sveta: Frelih Marija

je izstopila 29. 9. 1999.

Rg-408950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10513 z dne 22. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32412/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1453823
Firma: DOM STAREJŠIH LOGATEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1370 Logatec, Gubčeva 8a
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 29. 7.
1999, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pupis Evgenija, Logatec, Tomši-
čeva 3, imenovana 9. 9. 1999, zastopa za-
vod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 8514 Druge zdravstvene de-

javnosti; 8531 Institucionalno socialno var-
stvo; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa.

Rg-408951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10647 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa VZDRŽEVANJE, družba za
opravljanje storitev, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13577/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča dopolnilni sklep za Srg
9840/99 – spremembo družbene pogod-
be in sklep skupščine s temile podatki:

Matičnašt.: 5526868
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

24. 8. 1999.
Vpis sklepa skupščine z dne 24. 8.

1999, da se osnovni kapital zniža po poe-
nostavljenem postopku zaradi pokrivanja iz-
gube v znesku 10,042.165 SIT in da se
poveča za 2,100.000 SIT z novim denar-
nim vložkom.

Rg-408956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10909 z dne 28. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32396/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.v.z. s temile podatki:

Matična št.: 1430521
Firma: VZAJEMNA, Zdravstvena zava-

rovalnica, d.v.z.
Skrajšana firma: VZAJEMNA, d.v.z.
Pravnoorg. oblika: družba za vzajemno

zavarovanje
Sedež: 1000 Ljubljana, Mala ulica 5
Osnovni kapital: 752,000.000 SIT
Ustanovitelj: Zavod za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 24,
vstopil 28. 5. 1999, vložil 752,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Henigman Franc, Ribni-
ca, Grič, Cesta VIII/4, ter člana uprave Biz-
jak Mlakar Julijana, Kamnik, Pot na Dobra-
vo 17, in Oberč Robert, Šoštanj, Florjan
184, imenovani 17. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999:
66030 Druga zavarovanja, razen življenjske-
ga; 67200 Pomožne dejavnosti v zavaroval-
ništvu in pokojninskih skladih.

Dovoljenje za poslovanje je bilo izdano
dne 13. 10. 1999 za prostovoljno
zdravstveno zavarovanje za naslednje zava-
rovalne vrste: – zavarovanje za doplačila, –
zavarovanje za večji obseg pravic oziroma
višji standard storitev, – zavarovanje za do-
datne pravice, – vsa druga prostovoljna
zdravstvena zavarovanja.

Rg-409058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04272 z dne 27. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32430/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo sedeža in dejavnosti ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388562
Firma: FIST, podjetje za finančni inže-

niring, ekonomske storitve in trgovino,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 4
Osnovni kapital: 11,292.010 SIT
Ustanovitelja: Lubej Janko, Cerklje, 4.

oktobra 24, vstopil 16. 11. 1989, in Sršen
Valentin, Domžale, Kraigherjeva 29, vstopil
1. 1. 1992, vložila po 5,646.005 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lubej Janko, imenovan
16. 11. 1989, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999:
24160 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 24660 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 24700 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
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na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/00661/00.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1999.

Rg-409060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10388 z dne 27. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32427/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453688
Firma: TRAJKOV DJORDJE & CO, sto-

ritve v gradbeništvu, d.n.o.
Skrajšana firma: TRAJKOV DJORDJE &

Co., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 35e
Ustanovitelja: Trajkov Djordje, Ljubljana,

Topniška ulica 35e, in Kojić Ruždija, Vitomi-
rica, Peć Bb. b. vstopila 23. 9. 1999, od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trajkov Djordje, imenovan 23. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 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; 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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 60220 Dejavnost
taksistov; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-409061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10365 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PHILIPS SLOVENIJA, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška ce-
sta 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27478/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev, osnovne-
ga kapitala, zastopnika in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5935121
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V., Md Eindhoven, Groe-
newoudseweg 1, vstopil 21. 12. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Niederkorn Claude, razrešen 16. 7.
1999; prokurist Van den Broek Martinus
Hubert, Zagreb, Mlinovi 93, imenovan
16. 7. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 9. 1999.

Rg-409062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09768 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMMORENT, leasing nepre-
mičnin, d.o.o., firma v nemškem jeziku:
IMMORENT Immobilienleasing GmbH,
sedež: Dunajska cesta št. 63, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29638/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1213750
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: IMMORENT INTERNA-

TIONAL HOLDING GMBH, Dunaj, Wind-
muhlgasse št. 22-24, AWEKA – kapitalver-
waltungsgesellschaft M.B.H., Linz, Sparkas-
senplatz 4, KARNTNER SPARKASSE VER-
MOGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H., Celovec, Neuer Platz 14, in AS
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H., Linz,
Promenade 11-13, vstopili 14. 6. 1999,
vložili po 525.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, izbrisana 26. 10. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7415 Dejavnost holdingov;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 6. 1999.

Rg-409063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03439 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PENY, d.o.o., podjetje za stori-
tve, marketing in trgovino, sedež: Stari
trg 11a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27435/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev, osnovne-
ga kapitala in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5931991
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Petek Dušan-Iztok, Ljublja-

na, Ulica v Kokovšek 22, vstopil 9. 1. 1996,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 10. 1999.
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Rg-409065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09638 z dne 26. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa VALE-NOVAK, založništvo, uvoz-
no-izvozno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Poljanska 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04723/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331153
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Edvina, vstopila

23. 1. 1990, vložila 1,260.000 SIT, in No-
vak Luka, vstopil 24. 6. 1999, vložil
840.000 SIT, oba iz Dekanov, Dekani 59,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 26. 10. 1999:
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999:
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 74400 Oglaše-
vanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1999.

Rg-409066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09688 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LACOT, podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, d.o.o., sedež: Du-
najska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26177/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5895561
Sedež: 1360 Vrhnika, Pionirska 46,

Verd
Dejavnost, izbrisana 26. 10. 1999:

7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 5156

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 8. 1999.

Rg-409067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09664 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SALCO, Pohištvo Izvoz Uvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Koprska 94,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25202/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5833515
Ustanovitelj: ABISCO GES.M.B.H., Wie-

sen, Sauerbrunner Strasse 6a, izstopil 23. 3.
1999; SALCO, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Koprska 94, vstopil 23. 3. 1999, vložil
4,461.400 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-409072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10346 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa COMESA, družba z omejeno
odgovornostjo za notranjo in zunanjo tr-
govino, Ljubljana, sedež: Blatnica 10,
1236 Trzin, pod vložno št. 1/25615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5848555
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Flisar Almir, razrešen 12. 4. 1999;
prokurist Lukner Peršak Marlen, Trzin, Ki-
dričeva 63, imenovan 13. 4. 1999.

Rg-409073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10459 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DUMO, šport in prosti čas,
d.o.o., Ig pri Ljubljani, sedež: Ig 313,
1292 Ig pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/20752/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala in deležev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5742145
Firma: DUMO, šport in prosti čas,

d.o.o.
Skrajšana firma: DUMO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,227.793 SIT
Ustanovitelja: Weber Dušan in Weber

Mojca, oba iz Iga pri Ljubljani, Ig 313, vsto-
pila 20. 12. 1992, vložila po 1,113.896,50
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 0124
Reja perutnine; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
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
zapisov; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
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; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
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govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 9. 1999.

Rg-409075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04231 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYDRYLEK, d.o.o., podjetje za
izgradnjo hidroelektrarn in proizvodnjo
elektrike, Ljubljana, sedež: Pot na Fuži-
ne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04964/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5488699
Osnovni kapital: 17,288.894 SIT
Ustanovitelj: Perpette Lucien-Jean, Es-

neux, 30 Rue Hayette, vstopil
30. 11. 1989, vložil 17,288.894 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 7. 1999.

Rg-409076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09795 z dne 28. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32323/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1458809
Firma: HRAM CVETJA IN DARIL –

PEČNIK CO., d.n.o., družba za storitve,
Grosuplje

Skrajšana firma: HRAM CVETJA IN
DARIL – PEČNIK CO., d.n.o., Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Adamičeva 2
Ustanovitelja: Pečnik Suzana in Pečnik

Franc, oba iz Grosuplja, Gabrovka pri Za-
gradcu 39, vstopila 31. 8. 1999, odgovor-
nost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pečnik Suzana in zastopnik Peč-
nik Franc, ki zastopa družbo kot pomočnik
direktorice imenovana 31. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 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;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-409077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09779 z dne 28. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRAJC, podjetje za trgovino
in posredovanje, d.o.o., sedež: Dane, Da-
ne 7, 1386 Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/21327/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in zastopnikov ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5726816
Ustanovitelj: Krajc Ludvik, izstopil 24. 8.

1999; Krajc Tadej, Stari trg pri Ložu, Ogra-
de 1, vstopil 24. 8. 1999, vložil 2,978.513
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajc Ludvik, razrešen 24. 8. 1999;
direktor Krajc Tadej, imenovan 24. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 8. 1999.

Rg-409078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/10168 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AUTOMATIKA, d.o.o., za-
stopstva, inženiring, projektiranje, mon-
taža, trgovina, Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32201/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1447017
Firma: SAUTER AUTOMATIKA, d.o.o.,

zastopstva, inženiring, projektiranje,
montaža, trgovina, Ljubljana

Skrajšana firma: SAUTER AUTOMATI-
KA, d.o.o., Ljubljana

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Koščak Marjan, Grosuplje, Ponova
vas 59b, imenovan 16. 9. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 9. 1999.

Rg-409080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03998 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ULTRALES, proizvodno pro-
dajni inženiring notranje opreme, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Jurčkova cesta 79,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22343/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in sedeža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5748313
Sedež: 1000 Ljubljana, Podmilščako-

va 70
Osnovni kapital: 3,300.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Robert Peter, Ljublja-

na-Rakovnik, Jurčkova cesta 79, vstopil
24. 3. 1993, vložil 3,300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51520 Tr-
govina 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; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52410 Trgovina na drob-
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no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo 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; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 7. 1999.

Rg-409082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10061 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLINMONT, Servis, storitve in
trgovina, d.o.o., Vrhnika, sedež: Velika
Ligojna 58, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/16758/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5623332
Firma: PLINMONT, servis, storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PLINMONT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Borut, Vrhnika, Veli-

ka Ligojna 58, vstopil 23. 4. 1992, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 9. 1999.

Rg-409087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04239 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DOLENC BENKOVIČ, TRGOS,
izvoz-uvoz in trgovina, k.d., sedež: Po-
ljanski nasip 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26749/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5872863
Ustanovitelj: Babošek Dušan, izstopil

22. 7. 1999; Šmon Janez, Ljubljana, Po-
ljanski nasip 10, vstopil 22. 7. 1999, vložil
5.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Babošek Dušan, razrešen 22. 7.
1999; prokurist Šmon Janez, imenovan
22. 7. 1999.

Rg-409090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09781 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELMAK PLUS, Zastopstva in
inženiring, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, se-
dež: Šlandrova 8a, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče, pod vložno št. 1/26279/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5893917
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Maček Martin, Ljubljana,

Spodnje Gameljne 2a, vložil 1,680.000 SIT,
in Logar Nadja, Ljubljana, Malnarjeva ulica
44, vložila 420.000 SIT – vstopila 16. 2.
1995, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Maček Martin, ponovno imenovan
25. 8. 1999, in prokuristka Logar Nadja,
imenovana 25. 8. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 8. 1999.

Rg-409093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10063 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGIP SLOVENIJA, družba za
trženje z naftnimi derivati, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Trg republike 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25944/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5865441
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bianconi Giorgio, razrešen 20. 7.
1999; Marouschek Wolfgang, Dunaj, Dan-
hauser 10/17, razrešen 20. 7. 1999 kot
prokurist in imenovan za direktorja.

Rg-409097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04565 z dne 15. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALPE ADRIA CONSULTANTS,
Podjetje za svetovanje, d.o.o., sedež: Du-
najska 103, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31705/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1399152
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg osvobo-

dilne fronte 12.

Rg-409098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04564 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYPO NEPREMIČNINE, poslo-
vanje z nepremičninami, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 103, 1000 Ljublja-

na, pod vložno št. 1/0544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1294091
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg osvobo-

dilne fronte 12.

Rg-409100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09827 z dne 14. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32272/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447416
Firma: PARTNER CONSULTING, druž-

ba za svetovalno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: PARTNER CONSULT-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Habič Domen, Ljubljana,

Dolenjska cesta 34, in Guzelj Tamara, Ljub-
ljana, Linhartova 5, vstopila 27. 8. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Guzelj Tamara, imenovana 27. 8.
1999.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 7230
Obdelava podatkov; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-409105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01876 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa AKRON, d.o.o., podjetje za sve-
tovanje, marketing, inženiring, proizvod-
njo, komercialno posredovanje ter pro-
met blaga na debelo in drobno, sedež:
Celovška 448, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02405/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, sedeža, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5291887
Sedež: 1215 Medvode, Barletova 4
Osnovni kapital: 17,922.000 SIT
Ustanovitelj: Mir Mateja, izstopila 24. 3.

1999; Mir Dejan, Medvode, Zbilje 1b, vsto-
pil 4. 10. 1989, vložil 17,922.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 85325
Dejavnost invalidskih podjetij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 3. 1999.

Rg-409107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01878 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa MOTOR POINT, družba za uvoz
in izvoz, posredovanje in trgovino, d.o.o.,
sedež: Dunajska 149, 1000 Ljubljana,
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pod vložno št. 1/07489/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5395623
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rutar Simon, Postojna, Uli-

ca IX. korpusa 4, vstopil 5. 12. 1994, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Počkaj Metod, izstopil 9. 4. 1999.

Dejavnost, izbrisana 6. 9. 1999: 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.

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

Rg-409108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04200 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa BAROTEHNA, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Šmartinska 32, Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13248/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, dejavnosti, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5520118
Firma: BAROTEHNA, trgovsko podjet-

je, d.o.o.
Skraašana firma: BAROTEHNA, d.o.o.
Ustanovitelj: Babnik Robert, izstopil

13. 7. 1999; Babnik Aleš, Ljubljana, Cesta
na Ježah 28c, vstopil 13. 7. 1999, vložil
2,509.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Babnik Aleš, imenovan 13. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 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; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 7. 1999.

Rg-409386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10150 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZUPANČIČ-JURAK & CO., Pod-
jetje za trgovino, zastopstvo in računal-
niški inžiniring, d.n.o., Štula 1, Ljublja-
na, sedež: Štula 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31301/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme in skrajšane fir-
me, osnovni kapital in spremembo deležev
s temile podatki:

Matična št.: 1338943
Firma: SOFTBIRO, Podjetje za trgovi-

no, zastopstvo in računalniški inženiring,
d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jurak Damir, Ljubljana,

Obirska ulica 19, in Zupančič Andrej, Ljub-
ljana, Miklošičeva cesta 15, izstopila iz
d.n.o. in vstopila v d.o.o. 20. 10. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-409387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10034 z dne 20. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KARMA AVSEC & M, podjetje
za trgovino, poslovne in storitvene de-
javnosti, d.n.o., Litija, sedež: Graška 6a,
1270 Litija, pod vložno št. 1/27501/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega
kapitala, deležev in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5928877
Firma: AVRAN, trgovina, gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 138
Osnovni kapital: 3,510.000 SIT
Ustanovitelja: Avsec Drago in Avsec Moj-

ca, oba iz Litije, Graška 6a, izstopila iz d.n.o.
in vstopila v d.o.o., 20. 10. 1999, vložila
po 1,755.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-408373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04293 z dne 21. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32303/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446657
Firma: MTC HOLDING, družba za

upravljanje holding družb, d.o.o.
Skrajšana firma: MTC HOLDING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Žorgova 70
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Meglič Marjan-Miroslav,

Ljubljana, Žorgova ulica 70, vložil 798.000
SIT, Meglič Zdenka, Ljubljana, Žorgova uli-
ca 70, vložila 798.000 SIT, CME
SLOVENIA B.V., Amsterdam 1017 DG, Ni-
euwe Spiegelstraat 26, vložil 420.000 SIT,
MMTV 1, d.o.o., Podjetje za oddajanje pro-
gramov v kabelskih sistemih, Ljubljana,
Kranjčeva 26, vložila 84.000 SIT – vstopili
16. 7. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meglič Marjan-Miroslav, imenovan
16. 7. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 74150
Dejavnost holdingov.

Družba je nastala z odcepitvijo dela pre-
moženja v znesku 834,156.690,80 SIT od
družbe MEGLIČ TELECOM, podjetje za iz-

gradnjo TT in CATV omrežij, d.o.o., Ljublja-
na, Žorgova 70 (1/02313/00), na podlagi
sklepa skupščine z dne 16. 7. 1999.

Rg-408374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03805 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMKO, proizvodnja, inženiring,
trgovina, d.d., sedež: Šlandrova ulica 4,
1231 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066948
Član nadzornega sveta: Zibelnik Primož,

izstopil 5. 7. 1999; Gajšek Branko, vstopil
5. 7. 1999.

Rg-408377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04338 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEDEX INTERNATIONAL, ži-
vilska industrija, d.d., Ljubljana, sedež:
Linhartova 49a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14583/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5573114
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Jerala Zoran, razrešen 28. 2. 1999;
član uprave Krivic Samo, Ljubljana, Fabiani-
jeva ulica 43, imenovan 1. 6. 1999.

Rg-408379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03612 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa Slovenska zadružna kmetij-
ska banka, d.d., Ljubljana, sedež: Miklo-
šičeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06238/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5349907
Člani nadzornega sveta: Demšar Mihael

in Frelih Anica, izstopila 29. 6. 1999; Ho-
čevar Martin, Jamšek Andreja in Novak Du-
šan, vstopili 29. 6. 1999.

Rg-408380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03501 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa Glasbena šola Ljubljana
Vič-Rudnik, sedež: Emonska 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00623/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5088810000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Lovrenčič Janja, razrešena 23. 6.
1999; ravnatelj Potisk Saša, prof., Ljublja-
na, Hradeckega 46, imenovan 24. 6. 1999,
zastopa šolo brez omejitev.

Rg-408383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01992 z dne 22. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa DYMEX, trgovska družba z omeje-
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no odgovornostjo, Ljubljana, sedež: Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21761/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5728436
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob Ljubljani-

ci 110
Sprememba družbene pogodbe z dne

9. 4. 1999.

Rg-408384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09546 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMKO, proizvodnja, inženiring,
trgovina, d.d., sedež: Šlandrova ulica 4,
1231 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5066948
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lukan Herman, razrešen 30. 9.
1999; direktor Zibelnik Primož, Ljubljana,
Šišenska 34, imenovan 30. 9. 1999.

Rg-408385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02143 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa CENTROCOM, d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za trgovino, marketing in
finančni inženiring, Ljubljana, Slovenska
54, sedež: Slovenska 54, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5623995
Firma: CENTROCOM, d.o.o., Ljublja-

na, podjetje za trgovino, marketing in
finančni inženiring

Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 7
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 6. 1999.

Rg-408387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03713 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa STEDEK, podjetje za obdela-
vo in dekoriranje stekla, d.d., Cesta 1.
maja 14, Hrastnik, sedež: Cesta 1. maja
14, 1430 Hrastnik, pod vložno
št. 1/23190/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža, zastopnika, dejavnosti
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5766478
Firma: STEDEK, Podjetje za obdelavo

in dekoriranje stekla, d.d., Vodenska ce-
sta 5a, Trbovlje

Skrajšana firma: STEDEK, d.d., Trbov-
lje

Sedež: 1420 Trbovlje, Vodenska ce-
sta 5a

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Fišnar Avgust, razrešen 21. 6. 1999;

član uprave Binder Stojan, Radeče, Ulica
Milana Majcna 35, imenovan 21. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 27. 9. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 74400
Oglaševanje.

Sprememba statuta z dne 21. 6. 1999.

Rg-408388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03661 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IGM ZAGORJE, Industrija
gradbenega materiala, d.d., sedež: Sav-
ska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/00194/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
ka in članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5033144
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kerin Ivan, razrešen 15. 4. 1999;
direktor Šabanovič Emil, Hrastnik, Turje 69,
imenovan 15. 7. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ostrožnik Sa-
šo in Lovše Jože, predsednik, izstopila
30. 6. 1999; Šink Matevž in Špiler Peter,
izstopila in ponovno vstopila 30. 6. 1999,
ter Mulej Jože in Nerad Ivan, vstopila 30. 6.
1999.

Rg-408390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09711 z dne 28. 9. 1999 pod vlož-
no št. 1/32325/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447319
Firma: STUDIO CTP, priprava in pro-

izvodnja tiskovnih sestavkov, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO CTP, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: ATELJE VILLA, projektira-

nje, inženiring in storitve, d.o.o., Ilirska Bi-
strica, Ilirska Bistrica, Vodnikova 13, vložil
980.000 SIT, in DELO-TISKARNA, grafična
dejavnost, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, Ljub-
ljana, Dunajska 5, vložilo 1,120.000 SIT,
vstopila 27. 8. 1999, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Belušič Nives, Ilirska Bistrica, Ga-
brje 1b, in zastopnik Krištof Miran, Domža-
le, Šumberška cesta 21, Zaboršt, ki zasto-
pa družbo kot pomočnik direktorice, ime-
novana 27. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 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;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaše-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-408391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04130 z dne 28. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa Kreditna banka Maribor,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25580/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5022096
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Heric Miran, razrešen 24. 5. 1999;
predsednik uprave Ožura Borut, Ljubljana,
Ziherlova 2, imenovan 14. 5. 1999.

Rg-408392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04129 z dne 28. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa Ljubljanska banka, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Trg republike 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5026016
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Heric Miran, razrešen 24. 5. 1999;
predsednik uprave Ožura Borut, Ljubljana,
Ziherlova 2, imenovan 14. 5. 1999.

Rg-408393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04301 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa POOL ZA ZAVAROVANJE IN
POZAVAROVANJE JEDRSKIH NEVAR-
NOSTI, GIZ, firma v angleškem prevodu:
NUCLEAR INSURANCE AND
REINSURANCE POOL, sedež: Dunajska
cesta 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25320/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
datuma imenovanja članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5846714
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 19
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Na-

da – predsednica, Čeč Dušan – namestnik
predsednice, Cotar Drago in Miklavčič Mir-
ko, ponovno vstopili 18. 3. 1999.
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Rg-408395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04260 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa HISTOR, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 7/I, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01711/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5072174
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, iz-
stopil 20. 12. 1996; PLOD, d.d., Ljubljana,
Vilharjeva 29, vstopil 20. 12. 1996, vložil
4,179.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-408397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09760 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SATURNUS – orodjarna in
strojegradnja, proizvodnja orodij, d.d.,
Ljubljana, sedež: Ob železnici 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14233/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5035899
Sprememba statuta z dne 30. 8. 1999.

Rg-408401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03876 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SILVAPRODUKT, podjetje za
proizvodnjo in prodajo sredstev za zašči-
to materialov, d.o.o., sedež: Dolenjska
cesta 42, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00035/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5041716
Ustanovitelj: PID KMEČKA DRUŽBA,

d.d., Ljubljana, Stegne 21, izstopila 2. 12.
1998, in Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, izstopil 9. 6. 1999;
AKTIVA AVANT I, d.d., Ljubljana, WTC –
Dunajska 156, vstopil 2. 12. 1998, vložil
21,180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-408402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03802 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa VELO, trgovina na veliko in
malo, d.d., Ljubljana, sedež: Celovška
150, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01538/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika
in članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5105706
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Fišer Pavle, Ljubljana, Grudnova
ul. 7, ki od 2. 7. 1999 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zajc Lydia –
predsednica in Lucin Gabrijela – predsed-
nica delavcev, izstopili 22. 6. 1999; Virant
Sonja, ponovno vstopila 22. 6. 1999, ter
Štajnar Ivanka in Aupič Vitormir, vstopila
22. 6. 1999.

Rg-408652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05652 z dne 21. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29801/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216295
Firma: ANOM, posredovanje, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 91
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mikuž Dušan, Ljubljana,

Vojkova c. 91, in Domijan Mark, Ljubljana,
Cesta na Laze 3, vstopila 2. 10. 1997, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mikuž Dušan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Domijan Mark, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja, imenovana 2. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 2221
Tiskanje časopisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni 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; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, ta-

petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storive menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
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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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na sre-
čo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-408662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03890 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPORTSTUDIO, Podjetje za
šport in rekreacijo, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška cesta 25, sedež: Celovška cesta
25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št.1/02382/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, uskladitev in spremembo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5292077
Firma: SOKOLTIVOLI, podjetje za

šport in rekreacijo, d.o.o.
Skrajšana firma: SOKOLTIVOLI, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 3511

Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;

5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-

penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-408663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09916 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROMED, trgovanje in trženje
z medicinskim materialom, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5718465
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pucelj Saša, razrešen 1. 9. 1999;
direktor Železnik Boštjan, Ljubljana, Sloven-
ska c. 9a, imenovan 1. 9. 1999.

Rg-408665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04377 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DUNA ŠPENKO, proizvodno,
trgovsko in gostinsko podjetje, d.n.o.,
sedež: Selo 37, 1217 Vodice, pod vložno
št. 1/10649/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5449812
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 17400

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
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čil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 20300 Stavbno mizarstvo; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 29710 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 30010 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 31100 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 31400 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in bate-
rij; 31500 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih naprav; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 34300 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 36110 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 45310 Električne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 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; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 64200 Te-
lekomunikacije; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil 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; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 7. 1999.

Rg-408666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04353 z dne 17. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32283/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446738
Firma: A-CLEAN, d.o.o., trgovina in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvonarska 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Madon Matjaž, Ljubljana,

Potrčeva 10, Madon Marko, Domžale, Bre-
zovca ul. 18, in Črepinšek Aleksander, Ljub-
ljana, Strossmayerjeva ul. 5, vstopili 2. 12.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Črepinšek Aleksander in Madon
Marko ter prokurist Madon Matjaž, imeno-
vani 2. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
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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, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Dejavnost taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-408667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03331 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IN REKLAM – PROGRESS, Re-
klamno podjetje, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Dunajska 158, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12505/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5497515
Ustanovitelj: GEWISTA-WERBEGESELL-

SCHAFT M.B.H., Dunaj, Litfasstr. 6, izstopil
11. 5. 1999; PROREKLAM-EUROPLAKAT,
d.o.o., podjetje za ekonomsko propagando
in reklamo, Ljubljana, Ljubljana, Parmova 53,
vstopil 11. 5. 1999, vložil 16,807.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bebar Marjan, razrešen 11. 5.
1999; direktorja Rothmann Helmuth, Ju-
dendorf, Ringsiedlung 30, in Kolbl Marko,
Maribor, Koroška c. 65, ter prokurist Bohn
Peter, Rohr, Salamatweg 15, imenovani
11. 5. 1999.

Rg-408668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09937 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa STINGER, d.o.o., Trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, sedež:
Prvomajska 1, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/14193/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deleža in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5542197
Firma: STINGER, varovanje, svetova-

nje in storitve, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 2,916.142 SIT
Ustanovitelj: Popovič-Rovere Vojko, iz-

stopil 20. 8. 1999; Županič Željko, Ljublja-
na, Slovenska c. 55a, vstopil 22. 10. 1991,
vložil 2,916.142 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Popovič-Rovere Vojku, ki je bil
razrešen 1. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 17. 9. 1999: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6411 Javne poštne sto-
ritve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
90005 Druge storitve javne higiene; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 5170
Druga trgovina na debelo; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 5522 Dejavnost kampov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 5551
Dejavnost menz; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6411 Dejavnost javne po-
šte; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 7011 Organizacija in izvedba nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7415 Dejav-
nost holdingov; 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; 7440 Oglaševanje;
90005 Druge dejavnosti javne higiene;
9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 8. 1999.

Rg-408669

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04411 z dne 17. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32286/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446789
Firma: TERUS AT, trgovina, storitve in

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TERUS AT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kneza Koclja

ulica 7
Osnovni kapital: 2,505.000 SIT
Ustanovitelj: Loparič Miran, Ljubljana,

Kogojeva ul. 1, vstopil 29. 7. 1999, vložil
2,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Loparič Miran, imenovan 29. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
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dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-408670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09955 z dne 17. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32285/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453122
Firma: FABJAN A.J. IN DRUGI, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: FABJAN A.J. IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Mali vrh pri

Šmarju 75a
Ustanovitelja: Fabjan Joško in Fabjan

Aleš, oba iz Škofljice, Mali vrh pri Šmarju
75a, vstopila 7. 9. 1999, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Fabjan Joško in zastopnik Fabjan
Aleš, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorja, imenovana 7. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14130 Pridobivanje skrilavcev;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-

benim materialom in sanitarno opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52740 Druga popra-
vila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet.

Rg-408674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09914 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEDICOPHARMACIA, Medi-
cinsko farmacevtsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Topniška 4-4a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08951/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deleža, uskladitev in spremembo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5425166
Osnovni kapital: 109,405.698,56 SIT
Ustanoviteljica: Cesar-Popovič Nives,

Ljubljana, Bohinjčeva 10, vstopila
30. 12. 1989, vložila 109,405.698,56 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 14. 4. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 24420
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 24520 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24660
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
35430 Proizvodnja vozil za invalide; 36210
Kovanje kovancev in medalj; 36400 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73104 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 91120 Dejavnost
strokovnih združenj; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 8. 1999.

Rg-408675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04171 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNINET, informacijski inžini-
ring, d.o.o., sedež: Bratov Učakar 56-58,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26806/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5913527
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 122.

Rg-408677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04356 z dne 10. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa OGRIN, podjetje za proizvod-
njo, zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Verovškova 72, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16365/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavno-
sti, tipa zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5575648
Firma: OGRIN, podjetje za proizvod-

njo, zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: OGRIN, d.o.o.
Sedež: 1234 Trzin, Peske 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Ogrin Tatjana, Ljubljana, Reboljeva 9, raz-
rešena 28. 7. 1999 kot zastopnica in ime-
novana za direktorico.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
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; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 7. 1999.

Rg-408678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04351 z dne 10. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32261/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1423134
Firma: ELMALINE PRODUCTIONS,

d.o.o., proizvodnja kovinskega pohištva
Skrajšana firma: ELMALINE

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

govornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska ce-

sta 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jelerčič Iztok, Ljubljana,

Ul. Željka Tonija 45a, vložil 1,260.000 SIT,
in Rakar Bojan, Ljubljana, Kregarjeva ul. 21,
vložil 840.000 SIT – vstopila 9. 7. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rakar Bojan, imenovan 9. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 27210
Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Pre-
krivanje kovin s kovino; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29560 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 35420 Proizvodnja koles; 35430
Proizvodnja vozil za invalide; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36210
Kovanje kovancev in medalj; 36220 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36300
Proizvodnja glasbil; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvod-
nja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 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; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-

na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 71100 Dajanje avtomobilov 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.; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov.

Rg-408679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03365 z dne 10. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa VMS, podjetje za proizvodnjo
in prodajo semen, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Podsmreka 7b, 1356 Dobrova, pod
vložno št. 1/19665/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova sedeža in ustanovite-

ljev, uskladitev in spremembo dejavnosti,
spremembo zastopnikov in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5663849
Firma: VMS, podjetje za proizvodnjo

in prodajo semen, d.o.o., Dobrova
Skrajšana firma: VMS, d.o.o., Dobrova
Sedež: 1356 Dobrova, Podsmreka 5a
Ustanovitelji: Premrl Stanislav, Ljubljana,

Viška 69, vstopil 10. 12. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gorišek Vanja, izstopil 19. 5. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Gorišek Vanja, razrešen 19. 5.
1999; direktor Premrl Stanislav, razrešen in
ponovno imenovan 19. 5. 1999.

Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1999: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve
menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 5551 Dejavnost menz; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 5. 1999.

Rg-408681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03938 z dne 8. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa BIRO TRADE 96, družba za stori-
tve, proizvodnjo in trženje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kardeljeva ploščad 10a,
1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12844/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5507138
Sedež: 1000 Ljubljana, Posavskega

ul. 11
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ovsec Andrej, Ljubljana, Einspieler-
jeva ul. 13, imenovan 28. 6. 1999, zastopa
družbo kot namestnik direktorja.

Dejavnost, izbrisana 8. 9. 1999: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 5117 Posredništvo
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pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 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; 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 29400 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 29710 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 36500 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410

Trgovina na drobno s tekstilom; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 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; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 6. 1999.

Rg-408682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04370 z dne 6. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32242/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446762
Firma: EKONOVA, Učinkovite rešitve

varstva okolja, d.o.o.
Skrajšana firma: EKONOVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Lepodvor-

ska 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Stojič Zoran, Ljubljana, Le-

podvorska 31, in OIKOS, d.o.o., svetova-
nje za okolje, Domžale, Šaranovičeva 36b,
vstopila 2. 2. 1999, vložila po 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stojič Zoran in zastopnica Katnič Ni-
ka, Ljubljana, Lepodvorska 31, ki zastopa
družbo kot namestnica direktorja, imenova-
na 2. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 0202
Gozdarske storitve; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;

73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno 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; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene.

Rg-408683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03534 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa 3M (EAST) AG, Podružnica v
Ljubljani, sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25457/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5847842
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 9.

Rg-408684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03932 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa GEOSVET, podjetje za geodet-
ske meritve, svetovanje in izvedenstvo,
d.o.o., Grosuplje, Adamičeva 10, sedež:
Adamičeva 10, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/14368/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, deležev in zastopni-
kov, uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5557275
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Vinko, izstopil 12. 7.

1999; Marinčič Matilda, Grosuplje, Cikava
37, in Zajc Marija, Višnja gora, Žabjek 20,
vstopili 5. 12. 1991, ter GEOSVET, Podjet-
je za geodetske meritve, svetovanje in izve-
denstvo, d.o.o., Grosuplje, Adamičeva 10,
vstopil 12. 7. 1999 – vložili po 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petrič Vinko, razrešen 12. 7. 1999;
direktorici Zajc Marija in Marinčič Matilda,
imenovani 12. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
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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; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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, 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-

zane s finančnim posredništvom; 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Oglaševanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.60 – razen po-
izvedovalne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 7. 1999.

Rg-408687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04369 z dne 6. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32243/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1423193
Firma: GORMI, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
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Sedež: 1384 Grahovo, Grahovo 115
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gornik Milan, Grahovo, Gra-

hovo 115, vstopil 30. 7. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gornik Milan, imenovan 30. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 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.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-

govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Dejav-
nost 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.; 6412 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Pogrebna de-
javnost; 9304 Druge dejavnosti za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-408689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03532 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ZAVAS, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Brnčičeva 13,
1000 Ljubljana, pod vložno
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št. 1/24051/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5799791
Firma: ZAVAS, trgovina, inženiring in

storitve, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana 6. 9. 1999: 6412

Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
6420 Telekomunikacije; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje.

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

Rg-408690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04355 z dne 6. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32240/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1451219
Firma: ABIONA, d.o.o., Podjetje za tr-

govino, proizvodnjo, zastopanje, servis
in prenos tehnologije, Vrhnika

Skrajšana firma: ABIONA, d.o.o., Vrh-
nika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1360 Vrhnika, Drenov grič 165
Osnovni kapital: 2,526.352 SIT
Ustanoviteljica: Jovičević Tatjana, Vrhni-

ka, Drenov grič 165, vstopila 27. 7. 1999,
vložila 2,526.352 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jovičević Tatjana, imenovana
27. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36400 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36610

Proizvodnja bižuterije; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 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; 51550 Trgovina
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; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
60240 Cestni tovorni promet; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-408691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03951 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa CLIMASOL, Podjetje za projekti-
ranje, nadzor in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Aleševčeva 74, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15335/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5556171
Sedež: 1000 Ljubljana, Černetova 31.

Rg-408694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03650 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa W.N. ELECTRONIC, d.o.o., Pod-
jetje za servis, proizvodnjo, trgovino in
zastopanje, Vrhnika, sedež: Drenov grič
165, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/19369/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, na-
slova ustanoviteljice in zastopnikov ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5632404
Ustanovitelj: Jovičevič Tatjana, izstopila

30. 6. 1999; Jovičevič Boris, Vrhnika, Dre-
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nov grič 165, vstopil 19. 6. 1992, vložil
1,857.478 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jovičevič Boris, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Jovičevič Tatja-
na, ki kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev, oba iz Vrhnike, Dre-
nov grič 165, imenovana 19. 6. 1992.

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

Rg-408696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04072 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELIJA, podjetje za izobraževa-
nje in poslovne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ulica pohorskega bataljona
181, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29621/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža, kapitala, ustanovite-
ljev, deležev, zastopnikov, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1199064
Firma: STUDIO OKO, Podjetje za gra-

fično oblikovanje in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: STUDIO OKO, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Malejeva ul. 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Leon Johan, izsto-

pil 13. 7. 1999; Okorn David in Okorn Ni-
ves, oba iz Ljubljane, Malejeva ul. 3, vstopi-
la 13. 7. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hribar Leon Johan, razrešen 13. 7.
1999; direktorja Okorn David in Okorn Ni-
ves, imenovana 13. 7. 1999.

Dejavnost, izbrisana 17. 9. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 7. 1999.

Rg-408699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05965 z dne 17. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa M. ROGEL, Podjetje za go-
stinstvo in trženje, d.o.o., Skapinova 23,
Ljubljana, sedež: Skapinova 23, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14125/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
in spremembo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5539854
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 1531

Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
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; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 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; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 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; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 7. 1999.

MARIBOR

Rg-11
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02936 z dne 30. 11. 1999
pri subjektu vpisa UNIAL, podjetje za po-
sredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Cankarjeva 25, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/02614/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča začetek likvidacije ter
spremembo firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5159504
Firma: UNIAL, podjetje za posredniš-

tvo, trgovino in storitve, d.o.o. – v likvi-
daciji

Skrajšana firma: UNIAL, d.o.o. – v likvi-
daciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gerjovič Ivan, razrešen 30. 6. 1999;
likvidacijski upravitelj Zorec Silvo, Maribor,
Koroška cesta 116, imenovan 30. 6. 1999.

Dne 30. 11. 1999 se v registrski vložek
1/2614-00 vpiše sklep o začetku likvidaci-
je družbe UNIAL, podjetje za posredništvo,
trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Can-
karjeva 25, ki ga je sprejel edini družbenik
SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, dne 30. 6. 1999.

Rg-14
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03213 z dne 30. 11. 1999
pri subjektu vpisa BUSINESS CENTER
HODL, trgovina, d.o.o., sedež: Zgornja
Kungota 38, 2201 Zgornja Kungota, pod
vložno št. 1/10306/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o začetku stečaj-
nega postopka ter spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 1215370
Firma: BUSINESS CENTER HODL, tr-

govina, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: BUSINESS CENTER

HODL, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Hodl Ivana in prokurist Hodl F.
Bernhard, razrešena 22. 11. 1999; stečaj-
ni upravitelj Marin Dušan, Maribor, Štante-
tova 4, imenovan 22. 11. 1999.

Dne 30. 11. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 66/99 z dne 22. 11. 1999.

Rg-15
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00526 z dne 30. 11. 1999
pri subjektu vpisa  ISKRA-RELEJI, tovarna
relejev, d.o.o., sedež: Štatenberg 88,
2321 Makole, pod vložno št. 1/02847/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v delniško družbo, spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov in
dejavnosti, člane nadzornega sveta in uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5185670
Firma: ISKRA-RELEJI, tovarna relejev,

d.d.
Skrajšana firma: ISKRA-RELEJI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 318,879.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Tomšičeva 1, vložila
179,565.550 SIT, Iskra Tela, Ljubljana,
Savska cesta 3, vložila 40,510.881 SIT,
Sumina Mladen, Brezovica, Pot za stan 16,
vložil 5,517.827 SIT, ISKRA MIREL, Mako-
le, Štatenberg 88, vložila 3,069.103 SIT,
EUREL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., Makole, Štatenberg 88, vlo-
žil 1,345.127 SIT, Babšek Olga, Majšperk,
Sesterže 87, vložila 1,044.030 SIT, Bajc
Vida, Ljubljana, Jakčeva 2, vložila
165.509 SIT, Bajič Stanislava, Ljubljana
Moste Polje, Rojčeva 20, vložila
626.608 SIT, Bakšič Marta, Slovenska Bi-
strica, Tomšičeva 28, vložila 105.974 SIT,
Bedenik Marija, Majšperk, Sesterže 7, vlo-
žila 820.470 SIT, Bela Sabina, Makole, Va-
rož 16, vložila 1,027.013 SIT, Bencik Bran-
ko, Ljubljana, Glinškova ploščad 14, vložil
906.973 SIT, Beranič Branko, Majšperk,
Sesterže 37, vložil 730.889 SIT, Bercko
Milena, Poljčane, Ul. E. Starovasnik 18, vlo-
žila 853.643 SIT, Berdnik Mirislava, Lapor-
je, Hošnica 20, vložila 90.434 SIT, Berglez
Dušanka, Makole, Mostečno 4, vložila
780.576 SIT, Berglez Ljudmila, Poljčane,
Novake 18, vložila 90.434 SIT, Blagotinšek
Vinko, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 1c,
vložil 412.900 SIT, Božičko Marija, Mako-
le, Stari grad 86, vložila 185.289 SIT, Bra-
čič Miloš, Poljčane, Lušečka vas 3, vložil
526.279 SIT, Bratuša Zinka, Poljčane, Po-
trčeva 8, vložila 100.444 SIT, Brbre Oto,
Laporje, Križni vrh 57, vložil 140.484 SIT,
Brglez Danica, Slovenska Bistrica, Svetoza-
revska 6, vložila 990.414 SIT, Cehtl Vere-
na, Slovenska Bistrica, Črešnjevec 71, vlo-
žila 107.741 SIT, Cestnik Zora, Poljčane,
Kajuhova 8, vložila 150.381 SIT, Cigler
Ivan, Poljčane, Rogaška c. 3, vložil
898.558 SIT, Cmager Danica, Poljčane, Bi-
striška 75, vložila 534.756 SIT, Colnarič

Frančiška, Majšperk, Sesterže 60, vložila
90.434 SIT, Curk Jožica, Makole, Pečke
54, vložila 1,052.278 SIT, Čebohin Mirja-
na, Notranje Gorice, Jakominova 11, vložila
1,022.694 SIT, Čečonik Jožefa, Poljčane,
Kajuhova 8, vložila 96.814 SIT, Čobec Ma-
rija, Poljčane, Čadramska vas 6, vložila
949.769 SIT, Dacinger Verica, Makole, Ma-
kole 12, vložila 96.814 SIT, Doberšek Te-
rezija, Makole, Str. Makole 25, vložila
146.864 SIT, Dolenc Boštjan, Makole, Dež-
no 1, vložil 111.288 SIT, Dominc Anton,
Ptujska gora, Dolena 45a, vložil
352.287 SIT, Dovar  Marija, Makole, Ma-
kole 3, vložila 100.501 SIT, Drosk Alojz,
Makole, Varož 14, vložil 111.513 SIT,
Drosk Metka, Makole, Štatenberg 60, vloži-
la 92.498 SIT, Dvoršek Slavko, Ptujska go-
ra, Podlože 83, vložil 1,100.578 SIT, Eberl
Štefanija, Majšperk, Lešje 32, vložila
970.713 SIT, Erker Janez, Makole, Pečke
n.h., vložil 1,195.705 SIT, Erker Marjana,
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 17, vložila
437.956 SIT, Fajs Terezija, Laporje, Pre-
trež 15a, vložila 112.562 SIT, Finžgar Tat-
jana, Majšperk Koritno 8a, vložila
939.870 SIT, Frangež Jožica, Makole, Mo-
stečno 15, vložila 979.488 SIT, Fric Štef-
ka, Makole, Stari grad 14a, vložila
100.444 SIT, Furman Metka, Poljčane,
Šercerjeve br. 6, vložila 947.216 SIT, Ga-
berc Andrej, Makole, Mostečno 42, vložil
1,397.411 SIT, Gaberc Terezija, Makole,
Mostečno 42, vložila 84.759 SIT, Gajser
Branko, Makole, Pečke 26, vložil
134.351 SIT, Gajser Milica, Makole, Peč-
ke 26, vložila 90.434 SIT, Gajšek Marjana,
Makole, Makole 37, vložila 92.003 SIT, Ga-
lun Branko, Makole, Varoš 5, vložil
87.014 SIT, Galun Venčeslav, Majšperk,
Lešje 9a, vložil 146.864 SIT, Germek
Frančka, Makole, Mostečno 52, vložila
80.665 SIT, Gobec Vlado, Makole, Štaten-
berg 75, vložil 1,368.049 SIT, Golob Si-
mon, Zgornja Polskava, Ulica Poh. ba-
talj. 46, vložil 97.582 SIT, Grahel Franc,
Makole, Pečke 2a, vložil 127.971 SIT, Gu-
štin Darja, Poljčane, Bistriška c. 78, vložila
90.434 SIT, Horvat Ida, Poljčane, Krasna
3, vložila  1,024.774 SIT, Hribar Marija,
Mengeš, Ul. bratov Kotar 6, vložila
1,354.337 SIT, Jančič Anica, Poljčane, Ul.
prek. brigad, vložila 904.864 SIT, Jeza Ma-
rija, Makole, Strug 6, vložila 1,126.343 SIT,
Jus Alojzija, Makole, Jelovec 19a, vložila
100.501 SIT, Kaiser Monika, Poljčane, Stu-
denice 24, vložila 660.795 SIT, Kancler
Jolanda, Makole, Jelovec 37a, vložila
98.988 SIT, Kavkler Vladimir, Makole, Mo-
stečno 19a, vložila 100.444 SIT, Kobale
Franc, Makole, Štatenberg 82, vložil
1,368.468 SIT, Kodrič Drago, Makole, Mo-
stečno 30, vložil 140.484 SIT, Kodrič Joži-
ca, Laporje, Hošnica 6, vložila 100.444 SIT,
Kodrič Ladislav, Makole, Mostečno 40, vlo-
žil 171.888 SIT, Kodrič Mira, Makole, Peč-
ke 18a, vložila 98.855 SIT, Kopše Marija,
Makole, Pečke 19, vložila 100.444 SIT,
Kopše Marjana, Makole, Pečke 29a, vložila
96.814 SIT, Korošec Jožef, Poljčane, Vo-
rančeva 52, vložil 1,270.423 SIT, Korošec
Viktor, Ljubljana-Črnuče, Ul. V Kokovšek
58, vložil 1,415.655 SIT, Kosar Martina,
Poljčane, Ob potoku 6, vložila 403.357 SIT,
Kovačič Marjeta, Makole, Ložnica 31, vloži-

la 215.256 SIT, Kovačič Stanislav, Makole,
Štatenberg 55, vložil 160.802 SIT, Kropec
Anica, Makole, Makole 72, vložila
96.814 SIT, Kropec Bojan, Makole, Mako-
le 72, vložil 948.443 SIT, Krošel Majda,
Makole, Savinsko 34, vložila 311.547 SIT,
Krošel Marija, Makole, Stari grad 20, vložila
98.988 SIT, Kupčič Anton, Ptujska gora,
Ptujska gora 93, vložil 140.484 SIT, Kuzma
Štefan, Dol pri Ljubljani, Vinje 76, vložil
1,274.997 SIT, Lampret Aleksandra, Ma-
kole, Pečke 30a, vložila 164.797 SIT, Lam-
pret Danica, Ormož, Senčak 15, vložila
512.079 SIT, Lepej Anton, Makole, Varož
18, vložil 1,437.874 SIT, Lepej Danica, Ma-
kole, Makole 44, vložila 63.676 SIT, Lepej
Galja, Makole, Makole 3, vložila
43.507 SIT, Lepej Rozalija, Slovenska Bi-
strica, Pretrež 4, vložila 100.444 SIT, Le-
poša Zinka, Poljčane, Kajuhova 6, vložila
496.076 SIT, Lešnik Barbara, Makole, Hra-
stovec 26, vložila 43.507 SIT, Loncevič Se-
verina, Slovenska Bistrica, Kolodvorska
21b, vložila 96.814 SIT, Lovrenčič Vinko,
Poljčane, Tovarniška ul. 3, vložil
1,350.484 SIT, Lunežnik Vladimir, Ptuj, Ra-
belcja vas 18, vložil 177.961 SIT, Macuh
Marjana, Slovenska Bistrica, Sp. Ložnica
37a, vložila 1,051.556 SIT, Majer Andreja,
Laporje, Hošnica 27, vložila 685.273 SIT,
Marovt Mihaela, Poljčane, Bistriška 76, vlo-
žila 43.507 SIT, Mlakar Igor, Makole, Šta-
tenberg 27, vložil 43.507 SIT, Mlakar Pa-
vla, Slovenska Bistrica, Ul. Borisa Kidriča
5, vložila 989.564 SIT, Mušič Franc, Mako-
le, Hrastovec 11, vložil 127.971 SIT,  Onič
Milena, Poljčane, Rimska ul. 5, vložila
43.507 SIT, Orešič Cvetka, Poljčane, Ob
potoku 11, vložila 136.724 SIT, Ošina Dra-
gica, Loče, Zbelovo 54, vložila
100.444 SIT, Pahič Milan, Slovenska Bi-
strica, Črešnjevec 117, vložil 154.163 SIT,
Pečovnik Marija, Laporje, Laporje 76, vloži-
la 127.971 SIT, Pek Lidija, Makole, Mo-
stečno 1, vložila 89.015 SIT, Pepelnak
Cvetka, Makole, Štatenberg 59,v ložila
90.434 SIT, Pepelnak Irena, Makole, Šta-
tenberg 84, vložila 90.434 SIT, Pernat
Leon, Maribor, Štrekljeva 46, vložil
442.774 SIT,  Pešak Dragica, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva 30a, vložila
1,054.075 SIT, Pinter Frančiška, Makole,
Globoko 29, vložila 1,016.270 SIT, Pirš
Gabrijela, Makole, Globoko 25, vložila
90.434 SIT, Pišek Matija, Majšperk, Sestr-
že 18, vložil 1,368.980 SIT, Plajnšek Radi-
voj, Makole, Varož 30, vložil 127.971 SIT,
Plavčak Danica, Makole, Makole 37, vložila
90.533 SIT, Plaznik Boštjan, Makole, Ma-
kole 3, vložil 1,869.557 SIT, Pliberšek Da-
nica, Oplotnica, Zlogana vas 9, vložila
316.890 SIT, Podpečan Mirko, Ptuj, Se-
liškarjeva 5, vložil 105.387 SIT, Predan Ar-
tur, Ljubljana, Glavarjeva 49, vložil
236.687 SIT, Pulko Marija, Lovrenc, Lo-
vrenc 50, vložila 185.289 SIT, Pušaver Te-
rezija, Makole, Stari grad 64, vložila
992.357 SIT, Pušnik Polignone Zlatica, Ma-
kole, Makole 3, vložila 1,186.659 SIT, Rajh
Marija, Pragersko, Ptujska c. 45, vložila
1,045.754 SIT, Rap Mateja, Slovenska Bi-
strica, Črešnjevec 16, vložila 354.970 SIT,
Ričko Franc Jožef, Makole, Ložnica 12b,
vložil 134.351 SIT, Rihar Danica, Dobrova,
Ul. E. Adamiča 41, vložila 1,069.691 SIT,
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Ritonja Dragica, Poljčane, Rogaška c. 33,
vložila 90.434 SIT, Rode Irena, Poljčane,
Bistriška c. 81, vložila 100.444 SIT, Rojs
Ema, Makole, Jelovec 62, vložila
90.434 SIT, Sagadin Mira, Makole, Makole
31, vložila 1,075.328 SIT, Samastur Dar-
ko, Makole, Makole 93, vložil 140.484 SIT,
Sedenik Bernarda, Makole, Jelovec 27, vlo-
žila 90,434 SIT, Sedenik Elizabeta, Mako-
le, Jelovec 27a, vložila 100.444 SIT, Sede-
nik Nevenka, Poljčane, Bistriška c. vložila
90,434 SIT, Skale Franc, Makole, Makole
31, vložil 140.484 SIT, Skerbiš Marija, Polj-
čane, Križeča vas 15a, vložila 90.434 SIT,
Skerbiš Marjan, Poljčane, Ob potoku 7, vlo-
žil 658.324 SIT, Skerbiš Milan, Poljčane,
Križeča vas 15a, vložil 281.186 SIT, Skle-
dar Dragica, Makole, Pečke 52, vložila
90.434 SIT, Skledar Franc, Makole, Stari
grad 30, vložil 127.971 SIT, Skledar Ivan,
Makole, Štatenberg 66, vložil 889.516 SIT,
Skledar Milan, Makole, Pečke 52, vložil
999.781 SIT, Skledar Oton, Makole, Ložni-
ca 10, vložil 210.654 SIT, Skledar Sonja,
Makole, Ložnica 10, vložila 100.444 SIT,
Skledar Štefka, Makole, Štatenberg 66, vlo-
žila 1,561.939 SIT, Slatenšek Franc, Ma-
kole, Jelovec 17a, vložil 1,171.911 SIT,
Slovenec Apolonija-Gerkman, Ljubljana,
Cerkniška 6, vložila 391.624 SIT, Sobotič
Frida, Poljčane, Prvomajski trg 20, vložila
111.288 SIT, Sobotič Ida, Poljčane, Nova-
ke 20, vložila 1,007.588 SIT, Sobotič Klav-
dija, Poljčane, Novake 4, vložila
43.507 SIT, Stergelj Roman, Ljubljana, Ja-
mova 37, vložil 1,132.076 SIT, Sternad Bri-
gita, Makole, Makole 30, vložila
90.434 SIT, Sternad Milan, Makole, Mako-
le 30, vložil 140.484 SIT, Stojan Jože, Polj-
čane, Vorančeva 20, vložil 654.816 SIT,
Stoporko Ana, Poljčane, Brezje 8a, vložila
86.666 SIT, Strašek Marjeta, Poljčane, Pr-
vomajski trg 17, vložila 972.923 SIT, Strižič
Jože, Ptujska gora, Majšperk 12, vložil
525.087 SIT, Subotič Pavlika, Makole, Dež-
no 57, vložila 1,000.665 SIT, Subotič Ro-
zalija, Makole, Mostečno 22a, vložila
84.759 SIT, Šket Angela, Poljčane, Prvo-
majski trg 19, vložila 957.793 SIT, Šket
Marjeta, Makole, Stari grad 91, vložila
92.498 SIT, Šket Suzana, Poljčane, Prvo-
majski trg 19, vložila  97.734 SIT, Špec
Anita, Poljčane, Prvomajski trg 15, vložila
106.802 SIT, Štraus Jožica, Poljčane, Ul.
Erne Starov. 8, vložila 352.246 SIT, Šuster
Marija, Slovenska Bistrica, C. XIV. divizije,
vložila 1,014.683 SIT, Toličič Nežika, Ma-
kole, Makole 3, vložila 90.434 SIT, Trčko
Anton, Makole, Štatenberg 33, vložil
1,472.793 SIT, Trčko Ivanka, Makole, Šta-
tenberg 33, vložila 74.974 SIT, Turk Alojz,
Šentvid, Šentvid 199, vložil 1,419.670 SIT,
Unk Pejič Marjeta, Vrhnika, Poštna ulica 7a,
vložila 1,834.407 SIT, Vantur Dušan, La-
porje, Vrhole 37, vložil 165.509 SIT, Van-
tur Eva, Laporje, Vrhole 35a, vložila
185.289 SIT, Vantur Marjana, Makole, Ma-
kole 71, vložila 96.814 SIT, Vantur Rozali-
ja, Laporje, Vrhole pri Lap. 39, vložila
1,031.576 SIT, Vantur Truda, Laporje, Le-
vič 23, vložila 90.434 SIT, Vehovar Majda,
Slovenska Bistrica, Lokanja vas 13, vložila
1,078.044 SIT, Vinkler Terezija, Makole,
Pečke 52a, vložila 90.434 SIT, Vižintin Ta-
nja, Poljčane, Bistriška c. 74, vložila

1,368.105 SIT, Vodušek Leonida-Gluhak,
Poljčane, Ob Beli 1, vložila 90.434 SIT,
Vouk Irena, Makole, Jelovec 34, vložila
95.677 SIT, Vovk Ana, Makole, Hrastovec
56, vložila 96.814 SIT, Vrbnjak Zlatka, Pra-
gersko, Ptujska c. 43, vložila 800.934 SIT,
Vtič Silva, Makole, Stari grad 71, vložila
839.644 SIT, Zakelšek Milena, Majšperk,
Sestrže 62, vložila 90.434 SIT, Zanič Olga,
Makole, Štatenberg 62, vložila 90.434 SIT,
in  Žunkovič Marija, Makole, Stopno 20,
vložila 971.722 SIT –vstopili 19. 2. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kalšek Jasna,
Šoba Boštjan in Škerbiš Milan, vstopili
19. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28511 Prekrivanje kovin s kovi-
no; 28512 Druga površinska in toplotna ob-
delava kovin; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28720 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 31200 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike;  31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 65210 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem;   71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.;  72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti;  73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-

nje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Dejavnost:  pod K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-20
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00739 z dne 4. 11. 999
pri subjektu vpisa  WK PROFIL, trgovina in
posredništvo, d.o.o., sedež: Limbuška
cesta 2, 2341 Limbuš, pod vložno
št. 1/10134/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova
družbenika in zastopnika ter družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1122584
Sedež: 2311 Hoče, Gozdna ulica 17
Ustanovitelj: Likar Saša, Hoče, Gozdna

ulica 17, vstopil 20. 2. 1997, vložil
450.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Likar Saša, imenovan 20. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03010 z dne 8. 11. 1999
pri subjektu vpisa ALCHROM, proizvodnja
procesne opreme, d.d., sedež: Maribor-
ska cesta 5, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/01596/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144337
Člani nadzornega sveta: Vodovnik Leon

in Gorenjak Boris, izstopila 18. 6. 1999;
Boršič Anton, vstopil 18. 6. 1999; Mesarič
Črtomir, Vosskuhler Bernhard in Zagorav
Vlasta, ponovno vstopili 18. 6. 1999, ter
Deželak Jože, vstopil 18. 6. 1999.

Rg-23
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02859 z dne 9. 11. 1999
pri subjektu vpisa KEMIČNA ČISTILNICA,
d.d., sedež: Gorkega 9, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta in naslova zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5067464
Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-

rektor Fluher Anton, Kamnica, Kamniška
graba 5, imenovan 28. 8. 1994, zastopa
družbo brez omejtiev.

Članici nadzornega sveta: Ivanič Goja,
vstopila 31. 5. 1999, in Ivnik Majda, vstopi-
la 17. 5. 1999; Rigler Ivan in Mlakar Marija,
izstopila 17. 5. 1999.

Rg-24
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00892 z dne 10. 11. 1999
pri subjektu vpisa  GRADBENI FINALIST
ZVEZDA, podi in podloge, d.o.o., sedež:
Koroška cesta 54, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10156/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
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kapitala, osnovnega vložka in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 1189352
Osnovni kapital: 3,676.672,13 SIT
Ustanovitelj: Kračun Miran, Miklavž na

Dravskem polju, Ptujska cesta 6, vstopil
2. 7. 1997, vložil 3,676.672,13 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-26
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01076 z dne 11. 11. 1999
pri subjektu vpisa PLOJ, trgovina, storitve
in prevozništvo, d.o.o., sedež: Radičevi-
čeva 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01201/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5354137
Ustanovitelj: Ploj Liljana, izstopila 14.7.

1999; Ploj Bojan, Maribor, Radičevičeva 2,
vstopil 9. 11. 1989, vložil 1,586.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999:
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah;  60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg.

Rg-30
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02842 z dne 5. 11. 1999
pod št. vložka 1/10717/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462598
Firma: HOLO MEDICO, družba za iz-

vajanje celostnega zdravljenja in ohra-
njanja psihofizičnega stanja, svetovanje,
posredništvo in trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Sodna ulica 13
Osnovni kapital: 2,346.749 SIT
Ustanoviteljica:  Bauman-Silič Bojana,

Maribor, Borštnikova 61, vstopila 29. 7.
1999, vložila 2.346.749 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bauman-Silič Bojana, imenovana
29. 7. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.;  51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki;  52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.;   55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-

niških in  sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe;   74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85121 Osnovna izvenbol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-31
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02969 z dne 4. 11. 1999
pod št. vložka 1/10715/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462016
Firma: PRO-I.KAC. & CO., družba za

projektiranje, d.n.o.
Skrajšana firma: PRO-I.KAC. & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Jevtiča 6a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kac Ivan in Kac Julija, oba

iz Maribora, Meljski dol 12, vstopila 18. 10.
1999, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kac Ivan in Kac Julija, imenovana
18. 10. 1999, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov;  28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45320 Izolacijska dela; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov;  55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;

74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-32
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03017 z dne 5. 11. 1999
pri subjektu vpisa BIS!, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Špelina ulica 1, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06924/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5815479
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Trojner Darja, razrešena 25. 10.
1999; prokurist Dečko Anton, Maribor, Uli-
ca Staneta Severja 7, imenovan 25. 10.
1999.

Rg-33
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03015 z dne 5. 11. 1999
pod št. vložka 1/10716/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462512
Firma: OKOTECH, družba za storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Mileve

Zakrajškove 9
Osnovni kapital: 2,265.000 SIT
Ustanovitelj: Okorn Matjaž, Maribor, Uli-

ca Mileve Zakrajškove 9, vstopil 22. 10.
1999, vložil 2,265.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Okorn Matjaž, imenovan 22. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 29720 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov; 30010 Proizvodnja
pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 31100 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent;  32300 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 33200 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje;  45210 Splošna grad-
bena dela; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
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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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 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; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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 debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko;  51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina 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
debelo z gradbenimi stroji;  51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 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, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno

s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.;  63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij;  65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 70110  Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg;  70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem;  70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ogla-
ševanje; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Dejavnosti: pod G 51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme druž-
ba opravljati samo dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pod K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-34
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02884 z dne 8. 11. 1999
pri subjektu vpisa PITEG, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Pohor-
ska 41, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10621/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1415336
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 55100

Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-35
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02907 z dne 5. 11. 1999
pri subjektu vpisa OŠO, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Cesta zmage 19, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08183/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, osnovnega kapitala, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5756243
Sedež: 2000 Maribor, Bolfenška 66
Osnovni kapital: 2,135.000 SIT
Ustanovitelja: Škobalj Eva, vložila

2,009.035 SIT, in Škobalj Goran, vložil
125.965 SIT, oba iz Maribora, Cesta zma-
ge 19, vstopila 23. 3. 1992, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov.

Rg-36
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02820 z dne 8. 11. 1999
pri subjektu vpisa GOJČIČ, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Ruška cesta 81,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02980/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5439043
Sedež: 2205 Starše, Starše 76n
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gojčič Jožef, Starše, Star-

še 76n, vstopil 17. 9. 1990, vložil
2,100.000S IT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gojčič Jožica, Starše, Starše 76n,
imenovana 21. 9. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-38
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00436 z dne 2. 11. 1999
pri subjektu vpisa NOVO-TECH, trgovina
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in storitve, d.o.o., sedež: Kraljeviča Mar-
ka 21, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06851/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, družbeni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5805031
Sedež: 2000 Maribor, Špelina 2
Ustanovitelja: ANGLIA DEVELOPMENT &

FINANCE COMPANY LIMITED, Wales, Veli-
ka Britanija, 129 Queens street, Cardiff, iz-
stopil 2. 10. 1998; CONTINENTAL MAR-
KETING SERVICE GMBH, Linz, Avstrija,
Landstrasse 115a, vložil 600.000 SIT, in Tur-
ner Danica, Maribor, Cesta osvobodilne fron-
te 40, vložila 150.000 SIT – vstopila 2. 10.
1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-42
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03031 z dne 3. 11. 1999
pri subjektu vpisa MEREL, proizvodno,
svetovalno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Ob gozdu 25, 2352 Selnica ob
Dravi, pod vložno št. 1/00985/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5292816
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 31620

Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje;  51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;  71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav;  73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-44
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03000 z dne 2. 11. 1999
pri subjektu vpisa MSK, proizvodnja kar-
tonske embalaže, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Ozka ulica 7, 2310 Slo-
venska Bistrica, pod vložno
št. 1/02282/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5375525
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ko-

lodvorska 25.

Rg-45
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03023 z dne 2. 11. 1999
pri subjektu vpisa ADCO & DIXI, varovanje
okolja, d.o.o., sedež: Miklavška ulica 59,
2311 Hoče, pod vložno št. 1/09971/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5957702
Sedež: 2311 Hoče, Bohova  80.

Rg-48
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02937 z dne 2. 11. 1999
pri subjektu vpisa  FABIA, podjetje za tr-
govino na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Mlinska 28, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03361/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, naslova ustanoviteljice in zastopnice,
dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi
ter uskladitev vpisa s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496268
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanoviteljica: Korez Bizjak Ljudmila,

Maribor, Mladinska 37, vstopila
4. 12. 1990, vložila 2,102.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Korez-Bizjak Ljudmila, imenovana
4. 12. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokuristka Korez Bizjak Fabija, ime-
novana 13. 10. 1999, obe iz Maribora, Mla-
dinska 37.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
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; 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;  51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki;  51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 55240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi  izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 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.;  65210 Finančni zakup (leasing);
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;  70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.;  71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 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.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
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93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnosti: pod G  51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopi-
še: razen z orožjem in strelivom; pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-49
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02848 z dne 2. 11. 1999
pri subjektu vpisa  GRECO, podjetje za
inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., sedež: Cesta zmage 54, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05898/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627176
Sedež: 2000 Maribor, Ruplova 3
Dejavnost, vpisana  2. 11. 1999: 2215

Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi 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;
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;
60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Og-
laševanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Dejavnosti: pod G 51.18 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-50
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02928 z dne 29. 10. 1999
pri subjektu vpisa ELDIS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Titova cesta 44, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03492/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5462061
Sedež: 2000 Maribor, Poštelska uli-

ca 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rojko Franc, vstopil

7. 7. 1993, in Rojko Milena, vstopila
17. 4. 1991, oba iz Maribora, Ulica heroja

Vojka 26, vložila po 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28720 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav;  29720
Prozvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 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 grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51450 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-
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belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
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;
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;
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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje 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; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
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.

Dejavnost: pod K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-53
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00761 z dne 29. 11. 1999
pri subjektu vpisa SREDNJA ZDRAVSTVE-
NA ŠOLA JUGA POLAK, p.o., sedež: Trg

Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00151/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5088895
Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999:

73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 8022 Srednješolsko po-
klicno in strokovno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-59
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00767 z dne 29. 11. 1999
pri subjektu vpisa  KBM-INFOND, družba
za upravljanje, d.o.o., sedež: Ulica  Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09041/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5822416
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanovitelji: NOVA KREDITNA BANKA

MARIBOR, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4,
vstopila 16. 12. 1993, vložila 136,000.000
SIT,  ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d.,
Maribor, Cankarjeva 3, vstopila 2. 3. 1994,
vložila 30,000.000 SIT, FINEA HOLDING,
d.o.o., Polenšak, Polenci 45, vstopila
30. 5. 1995, vložila 10,000.000 SIT, MAR-
IBORSKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA,
d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, vsto-
pila 2. 3. 1994, vložila 8,000.000 SIT, Pa-
vlin Branko, Maribor, Ulica Borisa Vinterja
5, vstopil 2. 3. 1994, vložil 10,000.000
SIT, DEJ, d.o.o., Postojna, Vojkova 12,
vstopil 15. 12. 1994, vložil 4,000.000 SIT,
KBM-INFOND, družba za upravljanje,
d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, vsto-
pil 10. 10. 1997, vložil 2,000.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-60
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02865 z dne 25. 11. 1999
pri subjektu vpisa W & G, podjetje za pro-
izvodnjo strojev in opreme, Maribor,
d.o.o., sedež: Sokolska ulica 60, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02043/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nov man-
dat zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5075068
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Balič Marija, Maribor, Cesta Pro-
letarskih brigad 63, ponovno imenovana
24. 9. 1999.

Rg-61
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03021 z dne 25. 11. 1999
pri subjektu vpisa PLANIKA, trgovsko pod-
jetje, d.d., sedež: Trg svobode 12, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/00928/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe, spremembo firme, dejav-
nosti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5002729
Firma: MERCATOR-PLANIKA, trgovi-

na, d.d.

Skrajšana firma: MERCATOR-PLANIKA,
d.d.

Člani nadzornega sveta: Novačan Milan
in Novinec Tatjana, izstopila 26. 10. 1999;
Brodnjak Stanislav, in Olstrak Marijana, vsto-
pila 26. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana 25. 11. 1999:
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln;  55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55510 Dejavnost menz; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem.

Dne 25. 11. 1999 se vpišeta predloži-
tev zapisnika 3. skupščine delniške družbe
z dne  26. 10. 1999 in sprememba statuta.

Rg-64
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03093 z dne 26. 11. 1999
pri subjektu vpisa AERODROM MARIBOR,
d.o.o., sedež: Letališka cesta 10, 2312
Orehova vas-Slivnica, pod vložno
št. 1/00381/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5156467
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bajec Zvonko, razrešen 8. 11. 1999;
direktor Walland Aleš, Maribor, Ulica Moše
Pijade 20, imenovan 8. 11. 1999, in sicer
za obdobje 90 dni.

Rg-65
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03178 z dne 26. 11. 1999
pri subjektu vpisa HIDROGEA, Inženiring
za vodno gospodarstvo, d.o.o., sedež:
Glavni trg 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00799/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5066000
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Rožič Nikolaju, ki je bil razrešen
30. 9. 1999.

Rg-66
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02755 z dne 25. 11. 1999
pri subjektu vpisa IVEC, export-import,
d.o.o., sedež: Ulica heroja Šaranoviča
38, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04172/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5504333
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:

01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
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mezgov; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-69
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02864 z dne 25. 11. 1999
pri subjektu vpisa KLEOPATRA, trgovin-
sko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Koroška cesta 72, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03643/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5471451
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999: 5233

Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo.

Rg-71
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00984 z dne 26. 11. 1999
pri subjektu vpisa SIMFIN, storitve, posre-
dovanje in trgovina, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 38, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/09440/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, poslovnih deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5878314
Osnovni kapital: 25,360.000 SIT
Ustanovitelji: IMPOL, industrija metalnih

polizdelkov, d.d., Slovenska Bistrica, Parti-
zanska 38, vložil 12,176.560 SIT, Črešnar
Romana, Oplotnica, Gorica 47, vložila
260.000 SIT, Dušej Ljudmila, Zgornja Lož-
nica, Zgornja Ložnica 85, vložila 700.000
SIT, Furman Brigita, Slovenska Bistrica,
Zgornja Bistrica 153, vložila 240.000 SIT,
Gričik Silva, Slovenska Bistrica, Cvetlična
1, vložila 960.000 SIT,  Gumzej Janez, Op-
lotnica, Raskovec 25, vložil 640.000 SIT,
Juhart Jožica, Slovenska Bistrica, Partizan-
ska 39, vložila 240.000 SIT, Justinek Tatja-
na, Slovenska Bistrica, Borisa Kraigherja
33, vložila 460.000 SIT, Kapun Brigita, Slo-
venska Bistrica, Stanetova 22, vložila
340.000 SIT, Koren Alenka, Slovenska Bi-
strica, Devina 43, vložila 280.000 SIT, Le-
skovar Vladimir, Laporje, Laporje 55, vložil
1,483.440 SIT, Leskovar Terezija, Laporje,
Laporje 55, vložila 400.000 SIT, Mihelak
Amalija, Slovenska Bistrica, Moše Pijade 8,
vložila 560.000 SIT, Ocvirk Romana, Polj-
čane, Lušečka vas 1, vložila 140.000 SIT,
Onič Jožica, Laporje, Zgornja Brežnica 3,
vložila 380.000 SIT, Perger Ksenija, Slo-
venska Bistrica, Tomšičeva 26, vložila
500.000 SIT, Plavšič Jožica, Slovenska Bi-
strica, Pohorskega odreda 1, vložila
420.000 SIT, Pleteršek Franc, Slovenska
Bistrica, Partizanska 47, vložil 1,020.000
SIT, Pogorevc Miran, Slovenska Bistrica,
Zidanškova 19, vložil 480.000 SIT, Pušnik
Otilija, Pragersko, Leskovec 32, vložila
520.000 SIT, Ravnjak Marija, Oplotnica,

Koritno 44a, vložila 240.000 SIT, Rogina
Milena, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 46,
vložila 720.000 SIT, Štefanič Dragica,
Šmartno na Pohorju, Spodnje Prebukovje
9, vložila 240.000 SIT, Štern Pavla, Zgor-
nja Ložnica, Zgornja Ložnica 60, vložila
740.000 SIT, Strmšek Irena, Makole, Stran-
ske Makole, vložila 340.000 SIT, Žvižaj
Marta, Zgornja Ložnica, Tinjska gora 13,
vložila 500.000 SIT, Spindler Darja, Slo-
venska Bistrica, Levstikova 20, vložila
100.000 SIT, Šela Irena, Slovenska Bistri-
ca, Vinarska 39, vložila 100.000 SIT, ki so
vstopili 25. 11. 1994, ter Ahaj Tanja, Slo-
venska Bistrica, Spodnja Nova vas 7, vložila
80.000 SIT, Gričnik Mateja, Slovenska Bi-
strica, Cvetlična 1, vložila 40.000 SIT, Jan-
čič Sonja, Makole, Stari grad 77, vložila
20.000 SIT, Blažič Rozina, Maribor, Drav-
ska 7, vložila 20.000 SIT, Jerič Vesna, Pra-
gersko, Stari log 71, vložila 20.000 SIT, ki
so vstopili 20. 3. 1996 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-74
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00622 z dne 26. 11. 1999
pri subjektu vpisa  MARIBORSKA HRANIL-
NICA IN POSOJILNICA, d.o.o., sedež:
Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 4/00026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, naslova in imena
ustanoviteljev ter družbene pogodbe s temi-
lepodatki:

Matična št.: 5465206
Ustanovitelji: TEKOL, podjetje za tehnič-

no zaščito dela, d.d., Maribor, Ulica pohor-
skega bataljona 14, vstopil 8. 10. 1991,
vložil 48.772,90 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; AGROOSKRBA MARIBOR, p.o. –
v stečaju, Maribor, Vodovodna 7, izstopila
9. 5. 1996; TIMA HOLDING, d.d., Maribor,
Svetozarevska 10, vložil 466.130,20 SIT,
in  SVILA, tekstilna tovarna, trgovina in stori-
tve,d.d., Maribor, Ob Dravi 6, vložila
5,214.314,90 SIT – vstopila 8. 10. 1991,
odgovornost: ne  odgovarjata; ADRIATIC,
zavarovalna družba, d.d. Koper, Ljubljan-
ska 3a, in Kramberger Ivana, izstopila
28. 12. 1998; RIBE MARIBOR, ribogojstvo
in trgovina, d.o.o., Maribor, Partizanska ce-
sta 6, vstopil 8. 10. 1991, vložil
1,095.805,25 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; PRESKRBA POLJČANE, d.d. – v ste-
čaju, Poljčane, Bistriška 54, izstopila 4. 3.
1999; Studenčnik Zmago, Maribor, Can-
karjeva 4, vstopil 21. 12. 1992, prvi po-
slovni delež v višini 332.158,90 SIT, drugi
poslovni delež v višini 48.772,90 SIT, in
tretji poslovni delež v višini 91,325,80 SIT,
ter FISK VZM, d.o.o., Maribor, Gosposvet-
ska cesta 83, vstopil 31. 12. 1993, prvi
poslovni delež v višini 1,909.514,20 SIT in
drugi poslovni delež v višini 189.440,55
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-78
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/03056 z dne 24. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ZLATOROG OPREMA, pod-
jetje za proizvodnjo, montažo, servisira-
nje in trgovino, d.o.o., sedež: Industrijska
13, 2000 Maribor, pod vložno

št. 1/05815/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo opisnega dela firme,
družbenikov, dejavnosti, tipa zastopnika in ak-
ta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5616867
Firma: ZLATOROG OPREMA, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Ustanovitelji: ZLATOROG, podjetje za

ustanavljanje, financiranje, upravljanje in
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Ma-
ribor, Ulica 10. oktobra 9, izstopil 24. 11.
1998; Kirbiš Milan, Maribor, Ptujska cesta
34, vložil 3,975.407,69 SIT, Tomažič Aleš,
Maribor, Klemenčičeva ulica 26, vložil
1,766.847,86 SIT, Lorenčič Benjamin, Pe-
snica pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru
64h, vložil 2,208.559,82 SIT, in Zavernik
Anica, Spodnji Duplek, Cesta 4. julija 8,
vložila 883.423,93 SIT – vstopili 24. 11.
1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lorenčič Benjamin, ki od 29. 10.
1999 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999:
28520 Splošna mehanična dela; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29530 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29560 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 33300 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52740 Druga
popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 65210 Finančni zakup (leasing);
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.
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Dejavnost: pod G 51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-80
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02905 z dne 24. 11. 1999
pri subjektu vpisa GEMAG-CENTER, inte-
lektualne storitve in trgovina, d.o.o., se-
dež: Gregorčičeva 29a, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07812/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbenikov in zastopnikov ter spremembo
imena in priimka družbenice in zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5735807
Ustanovitelja: Gorjup Nevena Tea, vsto-

pila 31. 3. 1992, vložila 437.900 SIT, in
Grgić Klemen, vstopil 3. 3. 1998, vložil
302.000 SIT, oba iz Bresternice, Na Jelov-
cu 25, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gorjup Nevena Tea, imenovana
20. 8. 1999, zastopa družbo samostojno
z omejitvami, da ne more brez soglasja
skupščine sklepati poslov ali sprejemati od-
ločitev, ki se nanašajo na pridobivanje, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnine ali dru-
gih sredstev, če to ni že izrecno opredelje-
no v letnem programu dela, izvajanje inve-
sticijskih del in najemanje posojil in
kreditov, ki presegajo tolarsko protivred-
nost 30.000 DEM, kakor tudi dajanje takih
posojil ali poroštev, sklepanje zakupnih ali
najemnih pogodb glede lastnih ali tujih
sredstev, prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge, podeljevanje prokure in
neomejenih pooblastil ter izdajo predlogov
za prenehanje družbe, in prokurist Grgić
Dragan, imenovan 10. 3. 1997, oba iz Bre-
sternice, Na Jelovcu 25.

Rg-83
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02776 z dne 24. 11. 1999
pri subjektu vpisa OSTRINA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
28-30, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10260/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.:  1214420
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Breznik Gorazd, razrešen 14. 9.
1999; direktor Jager Marjan, Grobelno,
Tratna 26, imenovan 14. 9. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-84
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02906 z dne 24. 11. 1999
pri subjektu vpisa GEMAG, podjetje za go-
spodarsko svetovanje, d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 29a, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/01380/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena in priimka
družbenice in zastopnice, naslova družbe-
nikov in zastopnikov, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5348587

Ustanovitelja: Gorjup Nevena Tea in Gr-
gić Dragan, oba iz Bresternice, Na Jelovcu
25, vstopila 18. 12. 1989, vložila po
5,334.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Gorjup Nevena Tea, imenovana
20. 8. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev, prokurist Grgić Dragan, imenovan
15. 4. 1997, in prokurist Simonič Anton,
Ruše, Kidričeva ulica 12, imenovan 8. 10.
1999.

Dejavnost: pod K 74.120 ne sme druž-
ba opravljati revizijske dejavnosti; pod K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-86
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02732 z dne  24. 11. 1999
pri subjektu vpisa FISK, podjetje za po-
sredništvo in svetovanje, računovodske
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Pre-
šernova ulica 1, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03273/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5438420
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

ulica 84
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorjema Marinič Ignacu in Vollmaier
Darku, ki sta bila razrešena 30. 6. 1999.

Rg-89
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03038 z dne 24. 11. 1999
pri subjektu vpisa JO-SI-GO, trgovina sto-
ritve, d.o.o., sedež: Bresterniški vrh 26,
2351 Kamnica, pod vložno
št. 1/08482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5772893
Ustanovitelj: Simončič Jožef, Maribor,

Turnerjeva 7, vstopil 15. 6. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simončič Jožef, imenovan
15. 6. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami;   51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami;  51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-

vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;  51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi  izdelki; 52270 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki;  52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.;  52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.;  55210 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 55220
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; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering);   60230 Drug kopenski potniški
promet; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 74700 Čišče-
nje stavb;  74820 Pakiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.;  93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov;    pod G 52.488 se dopi-
še: razen z orožjem in strelivom.

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 2616/99 z dne 13. 10. 1999,
razveljavi.

Rg-90
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01000 z dne 23. 11. 1999
pri subjektu vpisa KBM-INFOND, družba
za upravljanje, d.o.o., sedež: Trg svobo-



Stran 3936 / Št. 40 / 17. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

de 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09041/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5822416
Člani nadzornega sveta: Štefan Jakovac

in Berglez Stanko, izstopila 2. 3. 1998; Ko-
vačič Matjaž, vstopil 15. 6. 1998, Pišek
Drago, Cotar Drago in Borec Miklavž, po-
novno vstopili 15. 6. 1998, ter Brglez Sta-
ne, vstopil 15. 6. 1998.

Rg-91
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00551 z dne 24. 11. 1999
pri subjektu vpisa KBM-INFOND, družba
za upravljanje, d.o.o., sedež: Trg svobo-
de 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09041/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, družbeni-
ka, zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5822416
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5
Ustanovitelj: SPEM, d.o.o., Maribor,

Gregorčičeva 17, izstopil 10. 10. 1997;
KBM-INFOND, družba za upravljanje,
d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
vstopil 10. 10. 1997, vložil 4,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlin Branko, Maribor, Ulica Borisa
Vinterja 5, ponovno imenovan 29. 12.
1997.

Rg-92
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00624 z dne 23. 11. 1999
pri subjektu vpisa W & G, podjetje za pro-
izvodnjo strojev in opreme, Maribor,
d.o.o., sedež: Sokolska ulica 60, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02043/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov in druž-
bene pogodbe ter nov mandat zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5075068
Osnovni kapital: 174,915.965,53 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Dunajska cesta 160, vstopila
24. 11. 1998, vložila 11,564.682,80 SIT,
EUROPE TRADING LTD, High Street, St.
Johns, vstopil 3. 6. 1998, vložil
151,410.512,70 SIT, in T.W. INVEST-
MENTS LTD,  St. Johns, Antigua, West In-
dis, High Street p.o. Box 1302, vstopil
31. 8. 1992, vložil 11,940.770,03 SIT –
odgovornost ne  odgovarjajo; GRADIS
STROJEGRADNJA MARIBOR, p.o., Mari-
bor, Sokolska 60, izstopil 3. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Balič Marija, Maribor, Cesta pro-
letarskih brigad 63, ponovno imenovana
25. 9. 1998.

Rg-93
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01148 z dne 23. 11. 1999
pri subjektu vpisa NINA, export-import, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Trgovski center Pesnica, 2211 Pe-
snica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/01533/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo naslova družbe, na-
slova družbenika, poslovnega deleža, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5342538
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

sedež vpisan pod rubriko razno
Ustanovitelj: Krsnik Elizabeta, izstopila

18. 8. 1999; Krsnik Štefan, Šentilj v Slo-
venskih Goricah, Kaniža 27e, vstopil
22. 2. 1990, vložil 1,542.675 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krsnik Elizabeta, razrešena 18. 8.
1999; direktor Krsnik Štefan, imenovan
18. 8. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1999:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala;  51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod K 74.120 ne sme druž-
ba opravljati revizijske dejavnosti; pod K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pod K 74.600 sme družba oprav-
ljati samo dejavnost varovanja.

Rg-408568
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00956 z dne 20. 10. 1999
pri subjektu vpisa M.P.P. TAMSTAN, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta 27b,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09866/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
dejavnosti, obsega pooblastila zastopnika
in akta o ustanovitvi ter pravilen naslov se-
deža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5943523
Firma: TAMSTAN, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TAMSTAN, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska uli-

ca 27b
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, izstopil
4. 5. 1999; Borovnik Anica, Benedikt, Trot-
kova št. 27, vložila 45.945 SIT, Diemat Sto-
ja, Maribor, Župančičeva ulica 17, vložila
45.945 SIT, Fašun Majda, Maribor, Prušni-
kova ulica 44, vložila 80.502 SIT, Jarc Mar-
jana, Maribor, Metejkova ulica 3, vložila
74.484 SIT, Marotti Igor, Maribor, Lackova
cesta 43b, vložil 300.000 SIT, Mesarec
Davorin, Maribor, Trg Dušana Kvedra 5, vlo-
žil 330.000 SIT, Mirjanić Mirjam, Maribor,
Tomšičeva ulica 7, vložila 74.988 SIT, Mo-

hr Franc, Maribor, Panonska ulica 5b, vložil
95.199 SIT, Oszifcsin Miroslava, Maribor,
Slovenska ulica 39, vložila 82.835 SIT, Ra-
dojčić Miroslav, Maribor, Panonska ulica
5b, vložil 66.699 SIT, Škrinjar Suzana, Ma-
ribor, Črnogorska 29, vložila 45.945 SIT,
Štelcl Marjeta-Lidija, Maribor, Prekmurska
ulica 48, vložila 72.772 SIT, Tržan Karel,
Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica 28, vlo-
žil 70.445 SIT, in Zakrajšek Marko, Mari-
bor, Vrazova ulica 34, vložil 114.241 SIT –
vstopili 4. 5. 1999, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mesarec Davorin, ponovno imeno-
van 5. 7. 1999.

Dejavnost, izbrisana 20. 10. 1999:
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska in obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
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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;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Og-
laševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost
arhivov.

Rg-408569
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02771 z dne 19. 10. 1999
pri subjektu vpisa MARSOL, trgovina, go-
stinstvo, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
sedež: Strma ulica 8, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09901/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5939755
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Spodnje Dobrenje 41d.

Rg-408570
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01133 z dne 19. 10.
1999 pri subjektu vpisa FORMICA, pod-
jetje za opravljanje in posredovanje sto-
ritev, d.o.o., sedež: Slovenska 21, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01089/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5303184
Dejavnost, izbrisana 19. 10. 1999:

55230 Druge nastanitve za krajši čas;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999:
01420 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 93040 Druge dejavnosti za nego te-
lesa.

Pod K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci; pod K 74.600 sme
družba opravljati samo dejavnost varovanja.

Rg-408574
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02743 z dne 19. 10. 1999
pri subjektu vpisa RENOX, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Tržaška 53, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10601/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 1365754
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška 37a.

Rg-408582
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02780 z dne 15. 10. 1999
pri subjektu vpisa CONSULTING
PROJEKT, družba za projektiranje, stori-
tve in svetovanje, d.o.o., sedež: Partizan-
ska cesta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09960/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5947073

Ustanovitelja: Sowak Friedrich Jakob, A
9141 Eberndorf, Avstrija, Kirchplatz Nr. 5,
vstopil 3. 6. 1996, in Messner Andreas, Mit-
tertrixen 9102, Avstrija, Aich 30, vstopil
26. 8. 1999, vložila po 720.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 15. 10. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami.

Rg-408583
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02731 z dne 13. 10. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TABOR
I MARIBOR, sedež: Ulica Arnolda Tovor-
nika 21, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05593/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5610508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Vobovnik Rihard, razrešen 31. 8.
1999; ravnateljica Rapac Jožica, Maribor,
Prušnikova 18, imenovana 1. 9. 1999.

Rg-408586
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00758 z dne 15. 10. 1999
pri subjektu vpisa VEČER, časopisno za-
ložniško podjetje, d.d., sedež: Svetoza-
revska ulica 14, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/01737/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupšči-
ne delniške družbe, spremembo dejavno-
sti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5048362
Člana nadzornega sveta: Golob Milan,

izstopil 29. 6. 1999; Borko de Corti, vstopil
29. 6. 1999, in Ploj Majda, ponovno vsto-
pila 29. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999: 6420
Telekomunikacije.

Dne 15. 10. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 5. skupščine delniške družbe z
dne 1. 6. 1999.

Rg-408587
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02837 z dne 18. 10. 1999
pri subjektu vpisa UNIVERZA V
MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, sedež:
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00857/02 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5089638003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hri-

bernik Božidar, razrešen 12. 7. 1999; Roz-
man Ivan, Maribor, Karla Glaserja 8, imeno-
van 12. 7. 1999, članico Univerze zastopa
kot dekan.

Rg-408589
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02805 z dne 18. 10. 1999
pod št. vložka 1/10699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1462580
Firma: HIMAR, storitveno podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: ELKO

ELEKTROKOVINA, proizvodnja elektromo-
torjev, črpalk in livarna, Maribor, d.o.o., Ma-
ribor, Tržaška 23, vstopila 26. 8. 1999, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Palčec Vladimir, Maribor, Radvanj-
ska 91, imenovan 26. 8. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5274 Druga popravila, d.n.;
60220 Dejavnost taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;

7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaše-
vanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-408590
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01016 z dne 18. 10. 1999
pod št. vložka 1/10700/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429515
Firma: GLIR, trgovina, proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica,

Tomšičeva 17
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rajtmajer Iztok, Slovenska

Bistrica, Tomšičeva 17, vstopil 28. 6. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rajtmajer Jelka, Pragersko, Le-
skovec 47, imenovana 28. 6. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
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mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-

logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;
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.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.13 sme družba opravljati sa-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja med ma-
nagerji in delavci.

Rg-408591
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02772 z dne 18. 10. 1999
pri subjektu vpisa RESTAVRACIJE
EVERGREEN, gostinstvo, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Spodnje Dobrenje
41c, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/10426/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1301128
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grabner Franc, razrešen 6. 9. 1999;
direktor Toplak Leo, Ruše, Jamnikova ulica
10, imenovan 6. 9. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-408592
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02734 z dne 18. 10. 1999
pri subjektu vpisa JATES, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Plintovec 1a, 2201 Zgornja Kungo-
ta, pod vložno št. 1/07634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, tipa zastopnika in družbene pogod-
be ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5720117
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pe-

pevnik Vilibald Vladimir in Pepevnik Rozali-
ja, razrešena 3. 9. 1999 kot družbenika in
imenovana za prokurista, ter direktor Pe-
pevnik Boštjan, imenovan 9. 2. 1993, ki za-
stopa družbo brez omejitev, vsi iz Zgornje
Kungote, Plintovec 1a.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 15330 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 15850 Proizvodnja testenin; 15860
Predelava čaja in kave; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50103 Posred-

ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51700 Druga trgovina na debelo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 64120 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 71402 Dejavnost video-
tek; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov.

Rg-408595
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01030 z dne 13. 10. 1999
pri subjektu vpisa PROFI S, proizvodnja,
trgovina, d.o.o., sedež: Tavčarjeva ulica
2, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/09788/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5925312
Firma: PROFI S, proizvodnja, trgovi-

na, predelava, reciklaža, storitve, go-
stinstvo in posredovanje, d.o.o.

Dejavnost, izbrisana 13. 10. 1999:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2862 Proizvodnja drugega
orodja.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999:
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120
Proizvodnja papirja in kartona; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
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nje revij in periodike; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 24120 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 24150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 24520 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 24700 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
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.; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-

delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 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; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 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; 52740 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne

opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90005 Druge dejavnosti
javne higiene; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93040 Druge de-
javnosti za nego telesa.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-408596
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02740 z dne 13. 10. 1999
pod št. vložka 1/10697/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451723
Firma: BANDI, svetovanje, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 2327 Rače, Ljubljanska 63
Osnovni kapital: 2,110.000 SIT
Ustanovitelj: Kocman Igor, Rače, Ljub-

ljanska ulica 63, vstopil 6. 9. 1999, vložil
2,110.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Kocman Igor, Rače, Ljubljanska ce-
sta 63, in Huhoja Boris, Rače, Ob potoku
25, ki zastopata družbo brez omejitev, in
prokuristka Mešl Branka, Rače, Grajski trg
4, imenovani 6. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999:
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32200 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih naprav; 33200 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 51210 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
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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; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71330

Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje.

Pod G 52.488 se dopiše: razen trgovine
z orožjem in strelivom; pod K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pod K 74.140 ne sme družba opravljati ar-
bitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-408598
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00781 z dne 14. 10. 1999
pri subjektu vpisa J.S. EVRO-MEDICAL
COMPANY, družba export-import, d.o.o.,
sedež: Cesta XIV. divizije 36, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/08949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, naslova ustanovi-
telja, dejavnosti in zastopnice, uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5813590
Firma: J.S. EVRO-MEDICAL

COMPANY, družba za trgovino, proizvod-
njo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: J.S. EVRO-MEDICAL
COMPANY, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Strnad Jozo, Tuttlingen

78532, Nemčija, Graneggweg 14, vstopil
21. 8. 1993, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čede Greti, razrešena 26. 5.
1999; direktorica Ramot Ljudmila, Selnica
ob Dravi, Spodnji Slemen 74, imenovana
27. 5. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1999: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 32300 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404

Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo 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; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem.

Pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-408601
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00896 z dne 12. 10.
1999 pri subjektu vpisa ERGOMED, druž-
ba za terapevtsko dejavnost, d.o.o., se-
dež: Ulica talcev 25, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10430/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, družbenikov, poslovnih dele-
žev in pogodbe o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1306057
Osnovni kapital: 2,560.971 SIT
Ustanovitelji: Majcen Boža, Hoče, Pola-

na 9, vložila 589.029 SIT, Tomažič Suzana,
Pekre-Limbuš, Lackova cesta 193, vložila
589.029 SIT, Deželak Kramberger Petra,
Maribor, Tomšičeva ulica 37, vložila
460.971 SIT, Vrabič Anita, Maribor, Grizol-
dova 24, vložila 460.971 SIT, ki so vstopile
15. 5. 1998, ter Jeler Miran, Maribor, Ulica
I. internacionale 22, vložil 460.971 SIT, ki
je vstopil 11. 5. 1999 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-408603
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01143 z dne 12. 10. 1999
pri subjektu vpisa STIEFELKONIG, trgovi-
na s čevlji, d.o.o., sedež: Šentiljska ce-
sta 49, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10037/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5748682
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurista Železnik Valentin in Selič Karmen,
razrešena 15. 7. 1999; direktorji Herzl Man-
fred ml., Graz 8064, Avstrija, Schirmleiten-
strasse 63, Steinlechner Heinz, Graz 8044,
Avstrija, Blumelhofweg 4, in Schneider
Erich, Graz 8047, Avstrija, Haberwaldstras-
se 4, imenovani 15. 7. 1999, zastopajo
družbo brez omejitev.

Rg-408605
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01140 z dne 8. 10. 1999

pri subjektu vpisa ANNYER, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Pri Vrt-
nariji 57 –Zrkovci, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10622/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 1414623
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šober Ludvik, razrešen 1. 8. 1999;
direktor Šmrček Branko, Trnovec, Hrvaška,
Branimirova 24, imenovan 1. 8. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-408607
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00881 z dne 11. 10. 1999
pri subjektu vpisa INDIGO, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Plintovec 9d, 2201
Zgornja Kungota, pod vložno
št. 1/09766/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova ustanovite-
lja in zastopnika, dejavnosti, zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5922216
Ustanovitelj: Šolaja Zoran, Zgornja Kun-

gota, Plintovec 9d, vstopil 9. 11. 1995, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kolarič Mihelca, razrešena 21. 6.
1999; direktor Šolaja Zoran, imenovan
9. 11. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana 11. 10. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51250 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom;
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
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; 51430 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
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; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51630 Tr-
govina 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; 51700 Druga trgovina na debelo;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina

na drobno s tobačnimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 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; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
95000 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z
orožjem in strelivom; pod O 92.711 sme
družba opravljati tiste igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredi-
telja in kjer skupna vrednost srečk ne pre-
sega 500.000 SIT.

Rg-408608
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01017 z dne 11. 10. 1999
pri subjektu vpisa BIS! trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Lahova 38, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/06924/00 vpisalo v sodni



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 17. 5. 2000 / Stran 3943

register tega sodišča spremembo naslova,
dejavnosti, zastopnika in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5815479
Sedež: 2000 Maribor, Špelina ulica 1
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorici  Divjak Olgi, ki je bila razrešena
1. 6. 1994.

Dejavnost, izbrisana 11. 10. 1999:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turistič-
nih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami.

Rg-408610
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02792 z dne 11. 10. 1999
pod št. vložka 1/10696/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1461800
Firma: KRANZ S & S METALL, družba

za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: KRANZ S & S METALL,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Uli-
ca Nikole Tesle 9

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kranz Silvo, Eschen 9492,

Liechenstein, Eschner strasse 681, in Kranz
Stanislav, Mauren 9493, Liechtenstein, Hin-
terbuehlen 733, vstopila 14. 5. 1999, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majal Tadej, Slovenska Bistrica, Uli-
ca Nikole Tesla 9, imenovan 14. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-

skih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov 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; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28720 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-408612
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01086 z dne 7. 10. 1999
pod št. vložka 1/10693/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, spre-
membo imena podružnice, naslova ustano-
vitelja, dejavnosti, zastopnikov in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5898226001
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,

družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ma-
ribor, Usnjarska 5, PE 1

Skrajšana firma: ERGOLINE SUN FOR
YOU, d.o.o., Maribor, Usnjarska 5, PE 1

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska 18
Ustanovitelj: ERGOLINE SUN FOR

YOU, družba za trgovino in storitve, d.o.o.,
Maribor, Usnjarska 5, vstopil 20. 12.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zorko Jakob in skupni prokurist Kisi-
lak Herman, razrešena 26. 5. 1999;
Schleich Franc Josef, Feldbach 8330, Av-
strija, Bairisch Kolldorf, razrešen 26. 5.
1999 kot prokurist in imenovan za direktor-
ja, ter direktorja Kramberger Toni, Maribor,
Borštnikova 106, in Weiss Engelbert, Feld-
bach 8330, Avstrija, Bairisch Kolldorf, po-
novno imenovana 26. 5. 1999, vsak od njih
zastopa podružnico skupaj s še enim od
poslovodij ali skupaj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 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; 51410 Trgovina na debelo
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; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
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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; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti za ne-
go telesa.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Pred prenosom sedeža je bila podružni-
ca vpisana pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti pod vložno številko Rg 1/2165-02.

Rg-408614
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00916 z dne 6. 10. 1999
pod št. vložka 1/10693/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, spre-
membo firme, sedeža, družbenika, poslov-
nega deleža, naslova družbenika, dejavno-
sti, zastopnikov, tipa zastopnika in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5898226
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,

družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ERGOLIN SUN FOR

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Usnjarska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zorko Jakob, izstopil 26. 5.

1999; Weiss Engelbert, Feldbach 8330,
Avstrija, Bairisch Kolldorf, vstopil 23. 6.
1995, vložil 450.000 SIT, FORTUNA Han-
delsgeselschaft m.b.H., Feldbach 8330,
Avstrija, Gleichenbergerstrasse 7, vstopil
23. 6. 1995, vložil 600.000 SIT, in Kram-
berger Toni, Maribor, Borštnikova 106,

vstopil 20. 12. 1996, vložil 450.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zorko Jakob in skupni prokurist Kisi-
lak Herman, razrešena 26. 5. 1999;
Schleich Franz Josef, Feldbach 8330, Av-
strija, Bairisch Kolldorf razrešen 26. 5.
1999 kot prokurist in imenovan za direktor-
ja, ter direktorja Kramberger Toni, Maribor,
Borštnikova 106, in Weiss Engelbert, Feld-
bach 8330, Avstrija, Bairisch Kolldorf, po-
novno imenovana 26. 5. 1999, vsak od njih
zastopa družbo skupaj s še enim od poslo-
vodij ali skupaj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 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; 51410 Trgovina na debelo
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; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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; 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 ze-
lenjavo; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi

izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Murski So-
boti od vložno številko Rg 1/2165-00 s
firmo ERGOLINE SUN FOR YOU, družba
za trgovino in storitve, Gornja Radgona,
d.o.o., Črešnjevci 105, Gornja Radgona.

Rg-408615
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01088 z dne 7. 10. 1999
pod št. vložka 1/10693/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, spre-
membo imena podružnice, naslova ustano-
vitelja, dejavnosti, zastopnikov in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5898226003
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,

družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ma-
ribor, Usnjarska 5, PE 3

Skrajšana firma: ERGOLINE SUN FOR
YOU, d.o.o., Maribor, Usnjarska 5, PE 3

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 105
Ustanovitelj: ERGOLINE SUN FOR

YOU, družba za trgovino in storitve, d.o.o.,
Maribor, Usnjarska 5, vstopil 20. 12.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zorko Jakob in skupni prokurist Kisi-
lak Herman, razrešena 26. 5. 1999;
Schleich Franz Josef, Feldbach 8330, Av-
strija, Bairish Kolldorf, razrešen 26. 5. 1999
kot prokurist in imenovan za direktorja, ter
direktorja Kramberger Toni, Maribor, Boršt-
nikova 106, in Weiss Engelbert, Feldbach
8330, Avstrija, Bairisch Kolldorf, ponovno
imenovana 26. 5. 1999, vsak od njih zasto-
pa podružnico skupaj s še enim poslovod-
jem ali skupaj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
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živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 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; 51410 Trgovina na debelo
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; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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; 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 ze-
lenjavo; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;  52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100

Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Pred prenosom sedeža je bila podružni-
ca vpisana pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti pod vložno številko Rg 1/2165-03.

Rg-408617
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01590 z dne 27. 9. 1999
pri subjektu vpisa SREDNJA LESARSKA
ŠOLA, p.o., sedež: Lesarska ulica 2,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00021/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda, spremembo ime-
na zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti
in zastopnika, skrajšano ime zavoda in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5088909
Firma: SREDNJA LESARSKA ŠOLA

MARIBOR
Skrajšana firma: SLŠ MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 10. 6.
1999, odgovornost: ostalo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Je-
rebic Pavel, razrešen 15. 3. 1999; ravna-
telj Hus Aleš, Maribor, Smetanova 86, po-
novno imenovan 5. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
80220 Srednješolsko poklicno in strokov-
no izobraževanje; Srednješolsko tehniško
in poklicno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
šole, ki niso povezane z izvajanjem javne
službe, do višine sredstev.

Rg-408618
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01058 z dne 8. 10. 1999
pod št. vložka 1/10695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451260
Firma: PATRONAŽA, družba za

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

govornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Spod-

nji Slemen 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Taferner Silvo, Maribor,

Keleminova ulica 22, in Taferner Sonja, Sel-
nica ob Dravi, Spodnji Slemen 13, vstopila
30. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Taferner Silvo, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Taferner Sonja, ime-
novana 30. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 74700 Čiščenje stavb; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-408619
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02764 z dne 8. 10. 1999
pri subjektu vpisa LUNDBECK-PHARMA,
svetovalno podjetje, d.o.o., sedež: Pre-
šernova ulica 1, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/10218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov, tipa
zastopnika in naslova zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5936454
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ku-

trovatz Ernst, Dunaj, Avstrija, Brigittagasse
22-24, razrešen 7. 9. 1999 kot prokurist in
imenovan za direktorja, in skupna prokurist-
ka Bali Babli Valerija, Lendava, Gaberje 65,
imenovana 19. 10. 1998; skupni prokuristi
zastopajo družbo tako, da vedno
podpisujeta dva od njih skupaj, kadar
nastopata v imenu in za račun družbe;   di-
rektor Lumper Gotfried in skupna prokurist-
ka Hirschl Roberta, razrešena 7. 9. 1999.

Rg-403204
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00406 z dne 5. 5. 1999
pri subjektu vpisa AVTOPRALNI SISTEMI,
trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
sedež: Ulica ruške čete 7, 2342 Ruše,
pod vložno št. 1/10311/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo naslo-
va, zastopnikov in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1195085
Sedež: 2342 Ruše, Ralska cesta 126
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Žižek Darko, Ruše, Ulica Ruške če-
te 7, razrešen 30. 3. 1999 in imenovan za
prokurista; direktor Kraner Edi, Zgornja
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Kungota, Kozjak Nad Pesnico 21c, imeno-
van 30. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-403705
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00801 z dne 18. 6. 1999
pri subjektu vpisa TVT NOVA, družba za
proizvodnjo tirnih vozil d.o.o., sedež: Pre-
radovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10456/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prokuriste s temile po-
datki:

Matična št.: 1316613
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Ogrizek Janko, Maribor, Streliška ce-
sta 25, imenovan 9. 4. 1999 lahko zastopa
družbo samo skupaj z enim direktorjem;
prokurist Ranc Maksimiljan, Maribor, Gos-
posvetska cesta 32, imenovan 9. 4. 1999,
lahko zastopa družbo samo skupaj z enim
direktorjem.

Rg-405439
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00655 z dne 8. 7. 1999
pod št. vložka 1/10645/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414534
Firma: TEKSTIL SLANA & CO., tekstil,

svetovanje, storitve, prodaja, d.n.o.
Skrajšana firma: TEKSTIL SLANA & CO.

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Obrežna 9
Osnovni kapital: 970.000 SIT
Ustanovitelja: Slana Mateja in Slana Dar-

ko, oba Maribor, Obrežna 9, vstopila 10. 5.
1999, vložila po 485.000 SIT, odgovor-
nost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Slana Mateja, imenovana 10. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Slana Darko, imenovan 10. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1999:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-406271
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00858 z dne 6. 9. 1999 pod št.
vložka 1/10673/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev delniške družbe –
družbe pooblaščenke s temile podatki:

Matična št.: 1428870
Firma: TDR-INVEST, družba poob-

laščenka d.d.
Skrajšana firma: TDR-INVEST d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 2342 Ruše, Tovarniška 51
Osnovni kapital: 4,100.000 SIT
Ustanovitelji: Ahej Vinko, Selnica ob Dra-

vi, Vodovodna ulica 57, vložek 90.000 SIT,
Andrejašič Bojan, Bresternica, Bresterniška
ulica 221, vložek 84.000 SIT, Binder Slav-
ko, Ruše, Koroška ulica 41, vložek
78.000 SIT, Čelik Majda, Ruše, Binderjeva
ulica 1, vložek 98.000 SIT, Čepe Jožef,
Ruše, Industrijska ulica 6, vložek
134.000 SIT Duh Boris, Bresternica, Pod
vinogradi 7, vložek 143.000 SIT, Grizold
Sandi, Selnica ob Dravi, Prečna ulica 9,
vložek 66.000 SIT, Grubelnik Cilka, Ruše,
Ulica ruške čete 5, vložek 41.000 SIT, Hoj-
nik Vlado, Maribor, Ulica heroja Šlandra 27,
vložek 98.000 SIT, Jurič Ida, Ruše, Indu-
strijska ulica 6, vložek 63.000 SIT, Jurišič
Davor, Ruše, Ulica pohorskega bataljona 1,
vložek 111.000 SIT, Kmetec Danilo, Selni-
ca ob Dravi, Janževa gora 39a, vložek
43.000 SIT, Knuplež Matko, Ruše, Kurir-
ska pot 5, vložek 95.000 SIT, Kosi Marija,
Ruše, Ulica Norberta Vebra 9, vložek
69.000 SIT, Krajnc Sonja, Ruše, Ulica po-
horskega bataljona 1, vložek 45.000 SIT,
Kunst Tatjana, Selnica ob Dravi, Vodovodna
ulica 37, vložek 84.000 SIT, Kušar Hilda,
Ruše, Ulica Črnkovih 1, vložek 40.000 SIT,
Lamp Frančišek, Maribor, Cesta zmage 92,
vložek 104.000 SIT, Lampreht Tomaž, Ru-
še, Trg vstaje 7, vložek 78.000 SIT, Lamut
Ludvik, Ruše, Industrijska ulica 10, vložek
141.000 SIT, Lešič Franjo, Maribor, Ma-
lečnik 189, vložek 92.000 SIT, Marhl Kata-
rina, Ruše, Grizoldova ulica 2, vložek
66.000 SIT, Marin Zdravko, Selnica ob Dra-
vi, Kratka ulica 2, vložek 59.000 SIT, Ma-
vrovič Jože, Limbuš, Kurirska pot 13, vlo-
žek 52.000 SIT, Napotnik Lijana, Limbuš,
Hrastje 39b, vložek 79.000 SIT, Orosel Da-
rinka, Ruše, Mariborska cesta 4, vložek
69.000 SIT, Ozim Stanislav, Ruše, Koroška
ulica 37, vložek 68.000 SIT, Pekušek Raj-
ko, Ruše, Bezena 4e, vložek 52.000 SIT,
Peruš Otmar, Maribor, Ulica Moše Pijade
23c, vložek 164.000 SIT, Plohl Vlasta, Ru-
še, Selniška cesta 32, vložek 64.000 SIT,
Prednik Franc, Ruše, Bezena 57, vložek
88.000 SIT, Prednik Ivan, Ruše, Selniška
cesta 2, vložek 66.000 SIT, Puklavec Šte-
fan, Ruše, Industrijska ulica 8, vložek
90.000 SIT, Repolusk Andrej, Selnica ob
Dravi, Črešnjevec ob Dravi 2, vložek
91.000 SIT, Rob Davorin, Maribor, Du-
pleška cesta 111, vložek 181.000 SIT, Sa-
vić Miroslav, Maribor, Gregorčičeva ulica
17, vložek 72.000 SIT, Strnad Anton, Ru-
še, Smolnik 9, vložek 37.000 SIT, Strnad
Drago, Ruše, Ulica ruške čete 9, vložek
41.000 SIT, Šarman Ivica, Ruše, Falska
cesta 44, vložek 84.000 SIT, Škof Drago,
Ruše, Minarikova ulica 3, vložek
37.000 SIT, Šoba Cvetko, Ruše, Ob nasi-
pu 14, vložek 71.000 SIT, Šoba Marija,
Ruše, Ob nasipu 14, vložek 56.000 SIT,
Štritof Renata, Ruše, Vinska pot 24, vložek
63.000 SIT, Todorovski Ljudmila, Selnica
ob Dravi, Gasilska ulica 5a, vložek 73.000

SIT, Topolovec Milan, Maribor, Ulica
10. oktobra 9, vložek 64.000 SIT, Trop
Avrelija, Ruše, Ulica ruške čete 14, vložek
84.000 SIT, Trop Ivan, Ruše, Smolnik 13,
vložek 41.000 SIT, Vaupotič Franc, Ruše,
Ulica ruške čete 7, vložek 42.000 SIT, Vi-
her Marjan, Ruše, Košeninova ulica 1, vlo-
žek 72.000 SIT, Viher Marijana, Ruše, Be-
zena 68, vložek 92.000 SIT, Volmajer Lud-
vik, Ruše, Ulica Črnkovih 1, vložek
49.000 SIT, Žerjal Bojan, Ruše, Ulica po-
horskega bataljona 6, vložek 73.000 SIT,
Žvegler Ilonka, Ruše, Tovarniška cesta 5,
vložek 63.000 SIT, vsi vstopili 18. 6. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marko Bernarda, Maribor, Ulica
heroja Šlandra 11, imenovana 18. 6. 1999.

Člani nadzornega sveta: Šarman Ivica,
Ozim Stanislav, Bečan Franc, Dornik Suzana
in Grušovnik Janez, vsi vstopili 18. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1999:
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74400 Oglaševanje; 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.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.130, sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.120, ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-408107
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00351 z dne 15. 9. 1999
pri subjektu vpisa ALLCOMB., podjetje za
trgovino, export-import, storitve in po-
sredništvo d.o.o., sedež: Ulica heroja
Bračiča 18, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02211/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5373115
Firma: ALLCOMB., družba za storitve

in trgovino d.o.o.
Osnovni kapital: 2,682.000 SIT
Ustanovitelj: Pristovnik Igor, Maribor, Uli-

ca heroja Bračiča 18, vstop 25. 4. 1990,
vložek 2,682.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pristovnik Igor, imenovan
25. 4. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1999:
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
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2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400 Og-
laševanje; 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.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, se
dopiše razen trgovine z orožjem in streli-
vom; pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti,
pri dejavnosti pod šifro K 74.14, ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-408123
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01050 z dne 17. 9. 1999
pri subjektu vpisa DOBA, zavod za oprav-
ljanje izobraževalnih in organizacijskih
storitev ter posredovanje kulturnih vred-
not p.o., sedež: Kopitarjeva 5, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02092/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5365708
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 1.

Rg-408159
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/ 00988 z dne 8. 9. 1999
pri subjektu visa AKLEJ TOURS, turizem
in storitve d.o.o., sedež: Partizanska ce-
sta 6/II, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10527/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1338242
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska ulica 1
Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1999:

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; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem.

Rg-407531
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02778 z dne 27. 10. 1999
pri subjektu vpisa POWER FLEX, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Žol-
garjeva n.h., 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/04775/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, poslovnega de-
leža, družbenikov dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5535930
Firma: EUROCUT, proizvodnja, trgovi-

na d.o.o.
Skrajšana firma: EUROCUT d.o.o.
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica,

Špindlerjeva ulica 2d
Osnovni kapital: 60,044.354,30 SIT
Ustanovitelj: Thiele Jorg, izstop 23. 2.

1999; Thiele Karl Heinz, Marktredwitz,
Nemčija, Obertholau 31, vstop 23. 2.
1999, vložek 60,044.354,30 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lipavic Dušan, razrešen 27. 7. 1999;
direktor Lipavic Primož, Slovenske Konjice,
Liptovska 18, imenovan 1. 8. 1999, vse
pogodbe za družbo podpisuje skupaj z di-
rektorjem Leskovar Stankom; direktor Le-
skovar Stanko, Slovenska Bistrica, Cigonca
52, imenovan 1. 8. 1999, vse pogodbe za
družbo podpisuje skupaj z direktorjem Lipa-
vic Primožem; prokurist Thiele Karl Heinz,
imenovan 1. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1999:
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 28400 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 37100 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje.

Rg-408540
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00577 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa POLOPLUS, proizvod-
nja, trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Črešnjevec 9a, 2352 Selnica ob Dravi,
pod vložno št. 1/08282/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5771960
Sedež: 2000 Maribor, Lackova ce-

sta 78

Osnovni kapital: 59,618.600 SIT
Ustanovitelj: Podgornik Vojko, Maribor,

Lackova 78, vstop 19. 5. 1994, vložek
59,618.600 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana dne 28. 10. 1999:
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 26150 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 45210
Splošna gradbena dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 55239
Druge 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; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
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Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K74.14, ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-40575
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02735 z dne 19. 10. 1999
pri subjektu vpisa AVTOPRALNI SISTEMI,
trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., se-
dež: Falska cesta 126, 2342 Ruše, pod
vložno št. 1/10311/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, poslovnega deleža, dejavno-
sti, zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 1195085
Sedež: 2201 Zgornja Kungota, Koz-

jak nad Pesnico 21c
Ustanovitelj: Kraner Edi, Zgornja Kungo-

ta, Kozjak nad Pesnico 21c, vstop 16. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Žižek Darko, izstop 6. 9.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Žižek Darko, razrešen 6. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1999:
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati.

 Rg-405402
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00618 z dne 16. 7. 1999
pri subjektu vpisa LUVIN, zavarovalniško
posredovanje, d.o.o., sedež: Pesniški
dvor 9b, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/08906/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, zastopnikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5862361
Ustanovitelj: Srabotnik Dejan, izstopil

19. 2. 1998; Kociper Jože, Pesnica pri Ma-
riboru, Pesniški dvor 9b, vstopil 22. 7.
1994, vložil 1,678.032 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Srabotnik Dejanu, ki je bil razre-
šen 19. 2. 1998.

Rg-408057
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02709 z dne 5. 10. 1999
pri subjektu vpisa LORBEK & CO., podjet-
je za storitve, trgovino in proizvodnjo,
k.d., sedež: Ulica Šercerjeve brigade 6,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5644348
Ustanovitelja: Lorbek Aleksander, kom-

plementar, Maribor, Volodjeva ulica 66, in
Lipovec Slavica, komanditiska, Maribor, Uli-
ca Šercerjeve brigade 6, vstopila 26. 5.
1997, vložila po 50.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,

rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 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; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi 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; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva.

Rg-408065
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02704 z dne 7. 10. 1999
pod št. vložka 1/10694/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1450948
Firma: ALSTORE, distribucija, uvoz in

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

govornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Uskoška 32 – Skoke
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: ALARIX, računalniški inže-

niring in komunikacije, d.o.o., 2204 Miklavž
na Dravskem polju, Uskoška 32 – Skoke,
vstopil 16. 8. 1999, vložil 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Petrović Enis, Nova Gorica, Ulica
Gradnikove brigade 15, in Špes Damijan,
Maribor, Knafelčeva ulica 32, imenovana
16. 8. 1999.

Član nadzornega sveta: Rožman Mar-
jan, vstopil 16. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
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in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400 Og-
laševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-408069
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01031 z dne 24. 9. 1999
pri subjektu vpisa DRAVSKA TISKARNA,
d.d., sedež: Pobreška cesta 20, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00110/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5015243
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pozeb Viljem, razrešen 30. 8. 1999;
Žavcer Branko, Miklavž na Dravskem polju,
Franca Trstenjaka 5, razrešen 31. 8. 1999
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408071
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02744 z dne 20. 9. 1999
pri subjektu vpisa AGROTEX, podjetje za
agrokomunalno mehanizacijo ter hotel-
sko in gostinsko opremo, d.o.o., sedež:
Lackova 42a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01274/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova ustanovite-
lja in zastopnika, dejavnosti in družbene po-
godbe ter uskladitev vpisa s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310377
Ustanovitelja: Osenjak Rudolf in Časar

Janko, oba iz Maribor, Lackova cesta 42a,
vstopila 21. 12. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Osenjak Rudolf, imenovan
21. 12. 1989, in prokurist Časar Janko,
imenovan 30. 5. 1994, ki zastopata družbo
z omejitvijo, da pri sklepanju pogodb v zvezi
z nepremičninami potrebujeta sklep druž-
benikov.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 15320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 25130 Proizvodnja dru-

gih izdelkov iz gume; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 29130 Proizvodnja pip in venti-
lov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 29530 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 29710 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 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; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi

živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 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; 52740 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
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tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 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; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 74700 Čiščenje
stavb.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-408072
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02711 z dne 21. 9. 1999
pod št. vložka 1/10682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451286
Firma: IMECON, storitve in posredo-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tomšičeva 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pinter Marijana, Kamni-

ca, Rošpoh-del 77, vstopila 25. 8. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pinter Marijana, imenovana 25. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74400 Ogla-
ševanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-408079
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02749 z dne 27. 9. 1999
pri subjektu vpisa TEDEKO, družba za pro-
izvodnjo, gradbeništvo, trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Stara
cesta 42, 2311 Hoče – Spodnje, pod
vložno št. 1/10234/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1215248
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 53
Ustanovitelja: Dedić Murat, izstopil

25. 8. 1999; Ivanov Zoran, Maribor, Ulica
bratov Greifov 36, in Budler Marjetka, Mari-
bor, Vzhodna ulica 10, vstopila 25. 8.
1999, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dedić Murat, razrešen 25. 8. 1999;
direktor Ivanov Zoran, ki zastopa družbo
brez omejitev do zneska 50.000 DEM (pet-
desettisoč nemških mark) v tolarski proti-
vrednosti, nad to vrednostjo pa le s soglas-
jem drugega direktorja, in direktorica Bud-
ler Marjetka, Maribor, Vzhodna ulica 10, ki
zastopa družbo brez omejitev do zneska
50.000 DEM (petdesettisoč nemških mark)
v tolarski protivrednosti, nad to vrednostjo
pa le s soglasjem drugega direktorja, oba
imenovana 25. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 60240
Cestni tovorni promet; 62100 Zračni pro-
met na rednih linijah; 62200 Izredni zračni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-408081
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01144 z dne 23. 9. 1999
pri subjektu vpisa INTER-REX, promet z
nepremičninami, d.o.o., sedež: Šentilj-
ska cesta 49, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10573/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5848016
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Železnik Valentinu, ki je bil razre-
šen 15. 7. 1999.

Rg-408022
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00948 z dne 30. 9. 1999
pri subjektu vpisa KVIK, trgovsko podjet-
je, d.d., sedež: Gosposka ulica 8-10,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00919/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5259347
Osnovni kapital: 880,300.000 SIT.

Rg-408086
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02853 z dne 4. 10. 1999
pri subjektu vpisa JEKLO, tovarna investi-
cijske opreme in kovanih izdelkov, Ruše
p.o. – v stečaju, sedež: Pogačnikova 13,
2342 Ruše, pod vložno št. 1/00210/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Lakožič Bojan, razrešen
1. 10. 1999; stečajni upravitelj Kramberger
Rajko, Maribor, Kamniška 4, imenovan
1. 10. 1999.

Rg-408087
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02722 z dne 4. 10. 1999

pri subjektu vpisa ALMONT, proizvodnja,
montaža in storitve, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 38, 3310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/01801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5382220
Ustanovitelj: Košir Cvetka, izstopila 1. 1.

1999; Gorčenko Alojz, Makole, Strug 18,
vstopil 19. 12. 1989, vložil 9,690.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 4. 10. 1999:
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2872 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 5170 Druga tr-
govina na debelo.

Rg-408091
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02763 z dne 4. 10. 1999
pri subjektu vpisa PROMOTION, družba
za storitve, proizvodnjo, posredništvo in
trgovino, d.o.o., sedež: Baševa 16, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02935/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5416906
Sedež: 2000 Maribor, Popovičeva 1.

Rg-408103
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01639 z dne 27. 9. 1999
pri subjektu vpisa TDR TRADING, družba
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ulica 10. oktobra 9, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe TDR-TRGOVINA, d.o.o., s temile po-
datki:

Matična št.: 5900611
Dne 27. 9. 1999 se vpiše pripojitev

družbe TDR TRGOVINA, družba za zunanjo
in notranjo trgovino, d.o.o., Maribor, Ulica
10. oktobra 9, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 31. 8. 1999.

Rg-408111
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01155 z dne 15. 9. 1999
pri subjektu vpisa PROPLUS, inženiring,
projektiranje, d.o.o., sedež: Ulica heroja
Bračiča 16, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05575/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5608899
Sedež: 2000 Maribor, Strma ulica 8.

Rg-408116
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00897 z dne 17. 9. 1999
pod št. vložka 1/10680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429817
Firma: GEKRIL, proizvodnja, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: HAFRO S.R.L., Meduna

di Livenza TV Italija, Via Corella 1/3 CAP
31040, vložil 1,155.000 SIT, in Burazin
Vladko, Maribor, Pajkova ulica 27, vložil
945.000 SIT – vstopila 7. 6. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Geromin Carlo, Santo Stino di Liven-
za, Italija, Viale Trieste 2d, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Poštrak Šte-
fan, Maribor, Maistrova 30, imenovana 7. 6.
1999.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2872 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 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.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-408118
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01105 z dne 17. 9. 1999
pri subjektu vpisa MAGIC GAMES, podjet-
je za storitve, prodajo in najem, d.o.o.,
sedež: Efenkova 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07234/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5707218
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 9233

Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-408125
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01130 z dne 16. 9. 1999
pri subjektu vpisa CITY MB, družba za
upravljanje in promet z nepremičnina-
mi, d.o.o., sedež: Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1252976
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lednik Viktor, razrešen 30. 4. 1999;
direktor Petek Drago, Maribor, Igriška ulica
39, imenovan 1. 5. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 16. 9. 1999:
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-408139
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02756 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa INTERKONTRAKT, po-
slovodni in finančni inženiring, d.o.o.,
POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, sedež:
Breg 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01024/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o začetku stečajnega po-
stopka, spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:

Firma: INTERKONTRAKT, poslovodni
in finančni inženiring, d.o.o., POSLOVNA
ENOTA LJUBLJANA – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Anton ter prokurista Bratož
Jožica in Korže Brane, razrešeni 9. 9.
1999; stečajni upravitelj Marinič Ignac, Ma-
ribor, Partizanska 3-5 – MHP, d.o.o., ime-
novan 9. 9. 1999.

Dne 10. 9. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 39/99, z dne 9. 9. 1999.

Rg-408140
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00346 z dne 13. 9. 1999
pri subjektu vpisa VARIMAT, podjetje za
trgovino, marketing, storitve in inženi-
ring, d.o.o., sedež: Partizanska 38, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, firme družbenika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1317601
Ustanovitelji: ALUMAT, proizvodnja, sto-

ritve, marketing, inženiring ter trgovina,
d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska 38,
vstopil 7. 7. 1998, vložil 1,029.000 SIT,
ter Čokl Jernej, Hoče, Stara cesta 60, vložil
267.750 SIT, Leskovar Vladimir, Laporje,
Laporje 55, vložil 200.812,50 SIT, Žerjav
Janko, Maribor, Kersnikova 9, vložil
200.812,50 SIT, Žunec Adolf, Bistrica ob
Dravi, Novo naselje 28, vložil 200.812,50
SIT, in Stegne Mirko, Zgornja Ložnica, Ko-
stanjevec 55, vložil 200.812,50 SIT, ki so
vstopili 30. 12. 1998 – odgovornost: ne
odgovarjajo.
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Rg-408147
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00969 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa BERISHA TRADE & CO.,
družba za trgovino, gostinstvo in stori-
tve, d.n.o., sedež: Morje 106a, 2313
Fram, pod vložno št. 1/10045/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5981492
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

družbeniku Berisha Rahmonu, ki je bil raz-
rešen 3. 3. 1997.

Rg-408148
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00872 z dne 10. 9. 1999
pod št. vložka 1/10674/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1428926
Firma: VAJZA, družba za storitve in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Romihova uli-

ca 18
Osnovni kapital: 2,187.000 SIT
Ustanovitelj: Vajzović Leo, Maribor, Do-

goška ulica 71, vstopil 9. 6. 1999, vložil
2,187.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vajzović Leo, imenovan 9. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Pod J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-408150
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00581 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa PINUS, tovarna kemič-
nih izdelkov, d.d., sedež: Grajski trg 21,
2327 Rače, pod vložno št. 1/00296/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine delniške družbe

in spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5034515
Član nadzornega sveta: Androjna Ro-

man, izstopil 3. 5. 1999, in Kolar Melita,
izstopila 8. 4. 1999; Horvat Darko, vstopil
3. 5. 1999.

Dne 10. 9. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 5. skupščine delniške družbe z
dne 3. 5. 1999.

Rg-408155
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01012 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa OTIS LIFT, d.o.o., pro-
jektiranje, prodaja, montaža in vzdrže-
vanje dvigal; firma v ang. jeziku: OTIS
LIFT Ltd.project, sale, installation
and..., sedež: Gosposvetska cesta 84,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10422/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5913438
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ketiš Andreja, razrešena 10. 3.
1999; Jager Gerhard, Heiligenkreuz 2532
Avstrija, Hofwiese 35, razrešen 10. 3.
1999 kot prokurist in imenovan 11. 3.
1999 za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-408156
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02752 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa GORENJE
METALPLAST, d.o.o., sedež: Smolnik 17,
2342 Ruše, pod vložno št. 1/00455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o začetku stečajnega postopka, spremem-
bo firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5034060
Firma: GORENJE METALPLAST, d.o.o.

– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Nalič Cvetka, razrešena 3. 9.
1999; stečajni upravitelj Klajnšek Borut, Ma-
ribor, Vita Kraigherja 5 – K 2, d.o.o., ime-
novan 3. 9. 1999.

Dne 10. 9. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 42/99, z dne 3. 9. 1999.

Rg-408158
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01136 z dne 10. 9. 1999
pod št. vložka 1/10675/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1458604
Firma: KURNIK IN MURKO, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KURNIK IN MURKO,

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

odgovornostjo
Sedež: 2235 Sveta trojica, Gočova 10
Ustanovitelja: Kurnik Ivan, Voličina,

Spodnja Voličina 106, in Murko Albina, Sve-
ta trojica, Mariborska cesta 1, vstopila
18. 8. 1999, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kurnik Ivan in Murko Albina, imeno-

vana 18. 8. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-408533
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02803 z dne 27. 10. 1999
pri subjektu vpisa T. R., inženiring, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Tržaška ce-
sta 55, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07196/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, naslova ustanovitelja in zastopnika, de-
javnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5707510
Osnovni kapital: 3,056.200 SIT
Ustanovitelj: Rojs Tomaž, Maribor, Ben-

kova ulica 16c, vstopil 24. 11. 1992, vložil
3,056.200 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojs Tomaž, imenovan
24. 11. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999:
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29310
Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 29540 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev
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za industrijo papirja in kartona; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
29710 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 29720 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
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
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, 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; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s 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; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;

52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400

Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 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.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic;
pod K 74.120 ne sme družba opravljati re-
vizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-408534
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01052 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa MEVI, proizvodnja, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., sedež: Ulica Kir-
biševih 93, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, pod vložno št. 1/01073/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5298679
Osnovni kapital: 32,185.343,94 SIT
Ustanovitelj: Vidovič Feliks, Miklavž na

Dravskem polju, Ulica Kirbiševih 93, vstopil
24. 11. 1989, vložil 32,185.343,94 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 28. 10. 1999:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999:
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2872 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7415 Dejavnost holdingov; 74400 Og-
laševanje.

Rg-408537
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02886 z dne 27. 10. 1999
pri subjektu vpisa PRIMAT, tovarna kovin-
ske opreme, d.d., sedež: Industrijska uli-
ca 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00474/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5041473
Dejavnost, izbrisana 27. 10. 1999:

28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999:
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 51180 Posredništvo, specializirano za
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prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740
Druga popravila, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-408541
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02929 z dne 28. 10. 1999
pod št. vložka 1/10712/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462393
Firma: OZARA, storitveno in invalid-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: OZARA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Šaranoviča 27
Osnovni kapital: 2,100.460,70 SIT
Ustanovitelj: Društvo Ozara Slovenija, na-

cionalno združenje za kakovost življenja,
Maribor, Ulica heroja Šaranoviča 27, vsto-
pilo 1. 10. 1999, vložilo 2,100.460,70 SIT,
odgovornost:ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrast Igor, Maribor, Ulica Moše Pija-
da 46, imenovan 1. 10. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 18210 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 18300 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130
Izdajanje revij in periodike; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 26210 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 26220 Proizvodnja sanitarne keramike;
26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 26300 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 36110 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52210 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
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;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63120 Skladiščenje;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 74400 Oglaše-
vanje; 74700 Čiščenje stavb; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 92623
Druge športne dejavnosti; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-408542
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02775 z dne 28. 10. 1999
pod št. vložka 1/10713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo
sedeža, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov in družbene pogodbe ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5592518
Firma: VIZA, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VIZA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Terčeva 45 –

Ribniško selo
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Zadravec Alojz in Vrčkov-

nik Aleš, izstopila 31. 8. 1999; Cverlin
Anton in Cverlin Igor, oba iz Maribora,
Korčetova 2, vstopila 31. 8. 1999, vložila
po 754.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrčkovnik Aleš, razrešen 31. 8.
1999; direktorica Porenta Marija, Maribor,
Hudalesova 62, imenovana 31. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 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
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tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, 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; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 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; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, in
sicer pod vložno število Rg 1/16572-00, s
firmo VIZA, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21c.

Rg-408543
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02821 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa MIKRO + POLO, družba
za inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., sedež: Lackova 78, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5303753
Osnovni kapital: 44,946.213,60 SIT
Ustanovitelj: Podgornik Vojko, Maribor,

Lackova 78, vstopil 24. 12. 1989, vložil
42,852.402,60 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Hočevar Tomaž, Maribor, Maistrova
ulica 17, imenovan 15. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999:
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 45210 Splošna gradbena dela;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za

trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov.

Rg-408544
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02850 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa KVIK, trgovsko podjet-
je, d.d., sedež: Gosposka ulica 8-10,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00919/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5259347
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Svilar Duško, razrešen 23. 9. 1999;
direktor Valant Janez, Kranj – Mlaka pri Kra-
nju, Mlaška cesta 10, imenovan 24. 9.
1999.

Dne 28. 10. 1999 se v sodni register
vpiše odstopna izjava za prenehanje man-
data v nadzornem svetu g. Valant Janeza.

Rg-408547
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00146 z dne 25. 10. 1999
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE,
razvoj in inženiring, d.d., sedež: Vetrinj-
ska ulica 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00652/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenic s temile
podatki:

Matična št.: 5045932
Ustanoviteljica: DRAVSKE

ELEKTRARNE, p.o., Maribor, Vetrinjska 2,
SAVSKE ELEKTRARNE, n.sol.o., Ljubljana,
Hajdrihova 2, SOŠKE ELEKTRARNE, p.o.,
Nova Gorica, Erjavčeva 22, ELEKTRARNA
BRESTANICA, p.o., Brestanica, Brestani-
ca, TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE, Tr-
bovlje, Ob železnici 27,
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA, p.o.,
Ljubljana, Toplarniška 19, in
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, p.o., Šo-
štanj, Ulica Iva Lole Ribarja 18, izstopile
31. 7. 1994; Republika Slovenija, Ljublja-
na, Gregorčičeva 20, vstopila 31. 7. 1999,
vložila 36,400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-408550
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00808 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa ALCAD, podjetje za pro-
jektiranje, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Zgornja Bistrica 4, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/05425/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, poslovnih deležev,
firme ustanovitelja, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5694507
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Hmelak Branko, Sloven-

ska Bistrica, Zgornja Bistrica 4, vstopil

1. 12. 1994, vložil 6,792.721,22 SIT, in
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov, d.d.,
Slovenska Bistrica, Partizanska 38, vstopil
22. 12. 1994, vložil 3,207.278,78 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 26. 10. 1999:
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999:
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-408551
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01151 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa D-TRANS, trgovsko sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska cesta 27b, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/06624/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5667437
Firma: SAVSKI TRANSPORT, družba

za storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVSKI TRANSPORT,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Goriška ulica

17b
Ustanoviteljica: Kamenšek Darko in Ka-

menšek Zrinka, izstopila 25. 8. 1999; Sav-
ski Tamara, Rače, Cesta talcev 27, vstopila
25. 8. 1999, vložila 1,841.052 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kamenšek Darko in prokuristka Ka-
menšek Zrinka, razrešena 25. 8. 1999; di-
rektorica Savski Tamara, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Savski Marjan,
Maribor, Goriška ulica 17b, imenovana
25. 8. 1999.

Dejavnost, izbrisana 26. 10. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 5551
Dejavnost menz; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
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nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje.

Rg-408552
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02715 z dne 26. 10. 1999
pod št. vložka 1/10708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451561
Firma: SPEKTRA PRESS, družba za tr-

ženje, založništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEKTRA PRESS,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Cesta XIV. divi-

zije 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: EASTERN PRESS, Verlags-

AG, Wien 1060 Avstrija, Mariahilfer Strasse
19-21, vstopil 28. 9. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krainz Wolfgang Herbert, Wien 1190
Avstrija, Doblinger Hauptstrasse 66, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74820 Pakiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost
tiskovnih agencij; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-408554
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02945 z dne 26. 10. 1999

pri subjektu vpisa BREZLA-BREČKO & CO.,
trgovina, posredovanje in proizvodnja,
d.n.o., sedež: Zgornja Velka 43c, 2213
Zgornja Velka, pod vložno
št. 1/10155/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 1189816
Sedež: 2213 Zgornja Velka, Zgornja

Velka 43d.

Rg-408560
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02706 z dne 25. 10. 1999
pri subjektu vpisa KVIK, trgovsko podjet-
je, d.d., sedež: Gosposka ulica 8-10,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00919/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5259347
Člani nadzornega sveta: Senožetnik Ko-

lar Suzana, Zemljič Miro, Gabrovec Slavko,
Prinčič Matjaž in Breznik Živana, izstopili
30. 8. 1999; Kocjančič Marijan, Spačal
Marjana, Valant Janez, Krapše Andrej in Ci-
gler Anka, vstopili 30. 8. 1999, Jerman Di-
no, izstopil in ponovno v stopil 30. 8. 1999.

Rg-408561
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02912 z dne 25. 10. 1999
pri subjektu vpisa ELEKTRIS, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Vra-
nji vrh 4, 2214 Sladki vrh, pod vložno
št. 1/05842/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, naslova ustanovitelja in
naslova zastopnikov, družbenikov in dejav-
nosti ter uskladitev vpisa z zakonom o go-
spodarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1404121
Firma: ELEKTRIS, trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o.
Sedež: 2233 Sveta Ana, Zgornja

ščavnica 14
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Lubej Robert, vstopil

11. 3. 1992, in Šnajder Helena, vstopila
8. 10. 1999, oba iz Svete Ane, Zgornja
ščavnica 14, vložila po 1,054.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lubej Robert, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Šnajder Helena,
imenovana 11. 3. 1992.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 21230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 25240

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 26120 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28511 Prekriva-
nje kovin s kovino; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29540 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29710 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
34100 Proizvodnja motornih vozil; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 35420 Proizvodnja koles;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 45310 Električne inštalacije; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 0
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 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
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drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64200 Telekomunikacije; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71402 Dejavnost videotek; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74810 Fotografska dejavnost;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod G 51.550 se dopiše: razen z raz-
strelivi; pod G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Ugovoru se  ugodi  in se sklep o začet-
ku postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, brez likvidacije, opr. št.
Srg 2084/99 z dne 10. 9. 1999,
razveljavi.

Rg-408562
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01043 z dne 25. 10. 1999
pri subjektu vpisa SAFE INVEST-MREŽA,
zavarovalniško posredovanje, d.o.o., se-
dež: Gosposvetska cesta 84, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10184/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5841569
Osnovni kapital: 48,700.000 SIT
Ustanovitelj: SAFE INVEST, zavarovalniško

posredovanje, d.d., Maribor, Prešernova 1/I,
vstopil 27. 11. 1996, vložil 48,700.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-408563
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00664 z dne 25. 10. 1999
pri subjektu vpisa FERINA, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., se-
dež: Limbuška cesta 38a, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov, poslovnih
deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5298270
Osnovni kapital: 39,641.104,50 SIT
Ustanovitelji: Meglič Igor, vstopil 6. 5.

1999, Meglič Vilko in Meglič Danica, vstopila
8. 12. 1989, vložila po 13,874.386,50 SIT,
vsi iz Peker-Limbuša, Ob Blažovnici 29c, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Meglič Igor, imenovan 6. 5. 1999, in

direktor Meglič Vilko, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovani 8. 12. 1989.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999:
27310 Hladno vlečenje; 27320 Hladno va-
ljanje ozkega traku; 27330 Hladno profilira-
nje; 28110 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51610 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 60240 Cestni
tovorni promet; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-408565
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00853 z dne 21. 10. 1999
pod št. vložka 1/10706/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429850
Firma: AC-JARC, trgovina in vzdrževa-

nje motornih vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AC-JARC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska 132
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelja: AUTOCOMMERCE, zuna-

nja in notranja trgovina, servis in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, Baragova 5, vložil
10,200.000 SIT, ter Jarc Milan in Jarc Na-
da – nerazdelna solastnika, oba iz Maribo-
ra, Jakopičeva 20, vložila 9,800.000 SIT –
vstopila 11. 5. 1999, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jarc Milan, imenovan 11. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila

motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-408566
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02831 z dne 21. 10. 1999
pri subjektu vpisa ARES, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Vrbanska 5, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02897/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5416442
Osnovni kapital: 3,200.000 SIT
Ustanovitelj: Kenda Mitja, Maribor, Vr-

banska 5, vstopil 20. 7. 1990, vložil
3,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih 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; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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;
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51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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.; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
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; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;

71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 91120 Dejav-
nost strokovnih združenj; 91330 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: prodaja orož-
ja in streliva; pod K 74.600 sme družba
opravljati samo dejavnost varovanja; pod
J 67.130 sme družba opravljati samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

MURSKA SOB0TA

Rg-4
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00302 z dne 28. 10.
1999 pri subjektu vpisa HINCO – Trgovsko
proizvodno podjetje Lendava d.o.o., se-
dež: Mlinska ulica št. 3, 9220 Lendava,
pod vložno št. 1/01489/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5641276
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:

52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 31. 5.
1999.

Rg-672
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00303 z dne 22. 11.
1999 pri subjektu vpisa INDIP, Proizvod-
nja oblačil in dežnikov d.d., sedež: Indu-
strijska ulica 2, 9220 Lendava, pod vlož-
no št. 1/00855/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5461723
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Horvat Ernest, razrešen 31. 5. 1999;
direktor Vuk Alojz, Turnišče, Partizanska 14,
imenovan 1. 6. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-673
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00430 z dne 9. 12.
1999 pri subjektu vpisa LLT, Hranilnica in
posojilnica M. Sobota d.d., sedež: Sta-
neta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/00921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5485096
Osnovni kapital: 212,680.000 SIT
Sprememba statuta z dne 21. 6. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 6.

1999, da se osnovni kapital poveča iz last-
nih sredstev za 12,680.000 SIT.

Rg-676
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00307 z dne 9. 12.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
TURNIŠČE, p.o., sedež: Prešernova 2,
9224 Turnišče, pod vložno
št. 1/01692/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
spremembo imena, ustanoviteljev, dejavno-
sti in pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084059
Firma: OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE
Skrajšana firma: OŠ TURNIŠČE
Ustanovitlji: SO Lendava, izstop 1. 1.

1997; Občina Turnišče, Turnišče, Štefana
Kovča 73, vstop 1. 1. 1997, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Bence Jože, Turnišče, Štefana Kovača
19, razrešen 1. 1. 1997, in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa šolo z omejitvijo,
da ne more s pravnimi posli odtujiti nepremič-
no premoženje ali pa to obremeniti s stvarnimi
in drugimi bremeni brez soglasja ustanovite-
lja; zastopnica Kocet Danica,Turnišče, Mla-
dinska ulica 15, imenovana 5. 1. 1993, kot
pomočnica ravnatelja zastopa zavod z enaki-
mi pooblastili. kot jih ima ravnatelj.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
52473 Dejavnost papirnic; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740
Druga popravila, d.n.; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Rg-674
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00239 z dne 22. 11.
1999 pri subjektu vpisa ARCONT, pro-
izvodnja bivalnih enot d.d., sedež: Ljuto-
merska 29, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00765/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5441161
Člani nadzornega sveta: Zemljič Helmut,

izstop 6. 5. 1999 ter Flisar Jožica, vstop
6. 5. 1999.

Rg-678
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00354 z dne 9. 12.
1999 pri subjektu vpisa MURALES, Tovar-
na masivnega pohištva, d.d. Ljutomer, se-
dež: Kolodvorska 3, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/00240/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in statuta družbe s temile podatki:

Matična št.: 5269741
Osnovni kapital: 429,915.000 SIT
Sprememba statuta z dne 24. 6. 1999:
Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 6.

1999 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 109,434.000 SIT.

Rg-682
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00307 z dne 20. 12.
1999 pri subjektu vpisa A 3 A – Trgovina
na debelo d.o.o., sedež: Lendavska uli-
ca 9, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02300/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
družbe, osnovnega kapitala in poslovnega
deleža s temile podatki:

Matična št.: 1195638
Osnovni kapital: 50.000.000 SIT
Ustanovitelji: 3 M 3, trgovina, špedicija in

transport d.o.o., Murska Sobota, Nemčavci
1d, vstop 16. 4. 1997, vložek 50,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta družbe z dne 2. 6.
1999.

Rg-683
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00389 z dne 30. 11.
1999 pri subjektu vpisa TOVARNA
MOČNIH KRMIL, Črnci d.d., sedež: Črnci
2a, 9253 Apače, pod vložno
št. 1/00461/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika o seji
skupščine z dne 7. 7. 1999, spremembo
statuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5199328
Člani nadzornega sveta: Peternel Tomaž,

izstop 7. 7. 1999; Cmour Janez in Elbl Bo-
židar,vstop 31.7. 1995 ter Edelbaher Maks,
vstop 7. 7. 1999.

Sprememba statuta z dne 7. 7. 1999.
Vpiše se predložitev notarskega zapisni-

ka o seji skupščine delniške družbe z dne
7. 7. 1999.

Rg-684
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00270 z dne 20. 12.

1999 pri subjektu vpisa DVIGALO, remont,
servis in trgovina, Dolga vas d.o.o., se-
dež: Dolga vas 60, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01973/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in akta družbe s temile podatki:

Matična št.: 5610320
Firma: DVIGALO, remont, servis in tr-

govina d.o.o.
Skrajšana firma: DVIGALO d.o.o.
Sedež: 9220 Lendava, Industrijska

št. 4b
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:

45310 Električne inštalacije; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51700 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52740 Druga po-
pravila, d.n.

Sprememba akta družbe z dne 20. 5.
1999.

Rg-691
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01232 z dne 9. 12.
1999 pri subjektu vpisa KARTONAŽA, Gra-
fično in embalažno podjetje Murska So-
bota d.d., sedež: Lendavska 1, 9000
Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o začetku postopka prisil-
ne poravnave s temile podatki:

Matična št.: 5039886
Vpiše se sklep sodišča opr. št. St

21/99-6 z dne 3. 12. 1999 o začetku po-
stopka prisilne poravnave. Za upravitelja pri-
silne poravnave se imenuje Milan Koren iz
Borec 5f.

Rg-692
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00195 z dne 20. 12.
1999 pri subjektu vpisa P & ART – CELEC
IN FABIJANČ, računalniško grafična de-
javnost d.n.o., sedež: Vrazova 15a, 9000
Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02161/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pogodbe o družbi z
neomejeno odgovornostjo, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5900450
Sedež: 9000 Murska Sobota, Vrazo-

va 15a
Ustanoviteljici: Fabijanč Josip, izstop

19. 4. 1999; Celec Andrej, izstop 19. 4.
1999; Fabijanč Leposava, Murska Sobota,
Kocljeva 6a, vstop 19. 4. 1999, vložek
20.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem; Celec Vida, Murska So-
bota, Vrazova 15a, vstop 19. 4. 1999, vlo-
žek 20.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Celec Andrej, razrešen 19. 4. 1999;
družbenik Fabijanč Josip, razrešen 19. 4.
1999; družbenica Celec Vida, imenovana
19. 4. 1999, zastopa družbo samostojno in
neomejeno; družbenica Fabjanč Leposava,
imenovana 19. 4. 1999, zastopa družbo sa-
mostojno in neomejeno.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 12. 1999:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže.

Rg-694
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00186 z dne 25. 11.
1999 pri subjektu vpisa ARKO, podjetje za
intelektualne storitve in trgovino d.o.o.,
sedež: Noršinci 24, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/00674/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5407354
Sedež: 9240 Ljutomer, Prešernova 36
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1999:

29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29310
Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 29540 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
29710 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 29720 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in tlevizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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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-
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; 65210 Finančni zakup
(leasing); 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 ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti 74.120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, družba opravlja samo računovod-
ske in knjigovodske dejavnosti in pod šifro
74.140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje, družba ne opravlja posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini dne 1. 4. 1999.

Rg-695
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00023 z dne 16. 11.
1999 pri subjektu vpisa KUTSENITS IN-
TERNATIONAL, družba za proizvodnjo
vozil, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Len-
davska 22, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01253/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo druž-
bene pogodbe, družbenikov in njihovih po-
slovnih deležev, dejavnosti, pooblastil za-
stopnika in popravo osnovnega kapitala in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5584230
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska 29c
Osnovni kapital: 36,876.729 SIT
Ustanovitelja: Bratkovič Milan, izstop

23. 12. 1998; Kutsenits Stefan, Hornstein,
Avstrija, Siget 39-11, vstop 18. 12. 1991,
vložek 33,190.041 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kuečan Tibor, Gornja Radgona, Šlebinger-
jev breg 17, vstop 2. 4. 1992, vložek
3,686.688 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; direktor Kuečan Tibor, razrešen
19. 1. 1999 in ponovno imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-

lov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27510 Lit-
je železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje
lahkih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31400 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 34100 Proizvodnja motornih vo-
zil; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 35120 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 35410 Proizvodnja motornih koles;
35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvod-
nja vozil za invalide; 35500 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
60230 Drug kopenski potniški promet;
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60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-697
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00415 z dne 16. 12.
1999 pri subjektu vpisa BLISK MONTAŽA,
Murska Sobota d.o.o., sedež: Plese 9,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01026/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.d.,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, zastopnikov in člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5512573
Firma: BLISK MONTAŽA, inštalacije,

krovsko kleparska in zaključna dela v
gradbeništvu d.d., Murska Sobota

Skrajšana firma: BLISK MONTAŽA d.d.,
Murska Sobota

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 68,000.000 SIT
Ustanovitelji: BLISK, Industrijsko montaž-

no podjetje p.o., izstop 14. 10. 1998; An-
tolin Franc, Beltinci, Gančani 86a, vložek
1,000.000 SIT, Benkovič Anton, Murska
Sobota, Tomšičeva 50, vložek
1,000.000 SIT, Berden Jože, Bogojina, Fi-
lovci 124, vložek 500.000 SIT, Bočkor Šte-
fan, Petrovci, Šulinci 11, vložek
500.000 SIT, Bokan Jože, Grad, Dolnji Sla-
veči 32, vložek 500.000 SIT, Bratkovič Mi-
lan, Tišina, Gederovci 21a, vložek 500.000
SIT, Buzeti Franc, Murska Sobota, Daneta
Šumenjaka 14, vložek 500.000 SIT, Car
Aleksander, Moravske Toplice, Levstikova
43, vložek 2,800.000 SIT, Casar Stanko,
Črenšovci, Odranci, Kovaška 26, vložek
1,000.000 SIT, Cifer Gusti, Moravske To-
plice, Martjanci 4, vložek 300.000 SIT, Ci-
pot Bojan, Puconci, Polana 38, vložek
500.000 SIT, Čarni Igor, Fokovci, Ivanovci
25b, vložek 500.000 SIT, Časar Štefan,
Križevci, Križevci 156b, vložek
500.000 SIT, Časar Zlatko, Murska Sobo-
ta, Lendavska ulica, vložek 900.000 SIT,
Černjavič Štefan, Murska Sobota, Cankar-
jeva 35, vložek 1,500.000 SIT, Meolic
Franc, Murska Sobota, Krog, Ravenska 20,
vložek 2,000.000 SIT, Ferbežar Dušan,
Murska Sobota, Prešernova 29a, vložek
500.000 SIT, Franko Jože, Moravske To-
plice, Martjanci 18c, vložek 1,000.000 SIT,
Gaber Karel, Murska Sobota, Krog, Murska
55, vložek 500.000 SIT, Goldinskij Boris,
Murska Sobota, Matije Gubca 32, vložek
4,500.000 SIT, Grah Štefan, Murska So-
bota, Bakovci, Soboška 26, vložek
600.000 SIT, Gregorec Jože, Beltinci, Pa-
nonska 4b, vložek 500.000 SIT, Gyoha La-
dislav, Murska Sobota, Veščica 52a, vložek
1,100.000 SIT. Hamler Marija, Beltinci, Do-
kležovje, Trate 28, vložek 1,000.000 SIT,
Horvat Drago, Turnišče, Pod Logom 41,
vložek 500.000 SIT, Horvat Ernest, Murska
Sobota, Šolsko naselje 11, vložek
1,100.000 SIT, Horvat Rudi, Murska Sobo-

ta, Matije Gubca 15, vložek 4,000.000 SIT,
Jalšovec Igor, Murska Sobota, Kopališka
31, vložek 600.000 SIT, Jantolek Valentin,
Murska Sobota, Kroška 9, vložek
500.000 SIT, Jerič Franc, Beltinci, Ganča-
ni 11, vložek 500.000 SIT, Kalamar Franc,
Križevci, Domanjševci 24, vložek
500.000 SIT, Kardoš Boštjan, Puconci, Po-
lana 18b, vložek 300.000 SIT, Kelenc Dar-
ko, Črenšovci, Gornja Bistrica 32, vložek
500.000 SIT, Kisilak Franc, Murska Sobo-
ta, Černelavci, Liškova 65, vložek
1,000.000 SIT, Klement Roman, Kuzma,
Kuzma 32, vložek 1,000.000 SIT, Kovače-
vič Dejan, Mačkovci, Mačkovci 45d, vložek
500.000 SIT, Kovačevič Tomaž, Mačkovci,
Mačkovci 45d, vložek 500.000 SIT, Kra-
mar Ivana, Črenšovci, Žižki 4, vložek
700.000 SIT, Kržanko Emil, Murska Sobo-
ta, Lendavska 45a, vložek 900.000 SIT,
Kurbus Vlado, Murska Sobota, Finžgarjeva
33, vložek 500.000 SIT, Lenarčič Zdenko,
Petrovci, Čepinci 95, vložek 500.000 SIT,
Lopert Pavel, Murska Sobota, Krog, Mur-
ska 56, vložek 500.000 SIT, Lovenjak Ro-
man, Murska Sobota, Lendavska 2, vložek
1,000.000 SIT, Matulic Željko, Murska So-
bota, Stara ul. 22, vložek 300.000 SIT,
Mencigar Marija, Beltinci, Panonska 4b, vlo-
žek 500.000 SIT, Nerat Brigita, Murska So-
bota, Slovenska 16, vložek 1,000.000 SIT,
Pal Bernard, Turnišče, Lipa 105, vložek
500.000 SIT, Peterka Stanko, Murska So-
bota, Rakičan, Kotna 18, vložek
500.000 SIT, Novak Štefan, Puconci, Pu-
conci 90a, vložek 500.000 SIT, Oršoš Jo-
že, Puconci, Polana 39, vložek
500.000 SIT, Petrovič Čedomir, Murska
Sobota, Finžgarjeva 19, vložek
500.000 SIT, Raduha Milan, Murska Sobo-
ta, Čopova 15, vložek 500.000 SIT, Rito-
per Franc, Mačkovci, Moščanci 18, vložek
500.000 SIT, Ropoša Stanko, Grad, Grad
61, vložek 400.000 SIT, Rous Stanko, Bel-
tinci, Ravenska 20, vložek 1,000.000 SIT,
Ružič Andrej, Murska Sobota, Bakovci, Pa-
nonska 22, vložek 400.000 SIT, Serec Da-
nilo, Murska Sobota, Krog, Trubarjeva 48,
vložek 500.000 SIT, Sreš Jože, Murska So-
bota, Bakovci, Poljska 9, vložek
900.000 SIT, Šantavec Ivan, Murska Sobo-
ta, Partizanska 20, vložek 500.000 SIT, Ša-
rac Boštjan, Tišina, Gederovci 32, vložek
500.000 SIT, Šarkanj Stanko, Rogašovci,
Sotina 102, vložek 500.000 SIT, Šavel
Branko, Puconci, Dolina 21, vložek
1,000.000 SIT, Šinko Milan, Tišina, Murski
Petrovci 7, vložek 500.000 SIT, Škerget
Marjan, Beltinci, Bratonci 99, vložek
1,000.000 SIT, Škodnik Boštjan, Tišina,
Petanjci 62, vložek 400.000 SIT, Škrilec
Ludvik, Murska Sobota, Finžgarjeva 21, vlo-
žek 500.000 SIT, Škrlec Aleš, Radenci,
Boračeva 17a, vložek 500.000 SIT, Titan
Viktor, Murska Sobota, Krog, Murska 77,
vložek 500.000 SIT, Trplan Igor, Murska
Sobota, Kroška 48, vložek 300.000 SIT,
Vereš Jože, Murska Sobota, Bakovci, Parti-
zanska 29, vložek 600.000 SIT, Voroš Du-
šan, Martjanci, Mlajtinci 30, vložek
500.000 SIT, Voroš Marjan, Moravske To-
plice, Levstikova 49, vložek 500.000 SIT,
Voroš Peter, Beltinci, Gregorčičeva 15, vlo-
žek 500.000 SIT, Vršič Stanko, Murska So-
bota, Kardoševa 8, vložek 500.000 SIT,

Zadravec Andrej, Ljutomer, Stročja vas 7a,
vložek 300.000 SIT, Zver Danijel, Črenšov-
ci, Odranci, Ob Črncu 3, vložek 500.000
SIT, Zver Darko, Martjanci, Mlajtinci 10, vlo-
žek 500.000 SIT, Zver Ignac, Martjanci,
Mlajtinci 10, vložek 800.000 SIT, Zver Jo-
že, Murska Sobota, Rakičan, Partizanska
16, vložek 500.000 SIT, Žalig Stanko, Bel-
tinci, Gančani 135b, vložek 500.000 SIT,
Žilavec Marjan, Cankova, Korovci 35, vlo-
žek 1,000.000 SIT, Flegar Jože, Radenci,
Boračeva 50, vložek 1,300.000 SIT, FLEM-
ING d.o.o., Murska Sobota, Slavke Klavora
3, vložek 1,500.000 SIT, Kavaš Štefan,
Martjanci, Noršinci 11c, vložek
600.000 SIT, Kumin Štefan, Mačkovci, Ku-
štanovci 64, vložek 500.000 SIT, Ropoša
Anton, Kuzma, Dolič 6, vložek 300.000 SIT,
Ružič Jože, Cankova, Korovci 46, vložek
300.000 SIT, Šeruga Dani, Murska Sobota,
Bakovci, Nova 11, vložek 500.000 SIT, Ve-
reš Borut, Murska Sobota, Bakovci, Parti-
zanska 29, vložek 500.000 SIT, vsi vstopili
14. 10. 1998, odgovornost: ne  odgovarja-
jo; Horvat Rudi, Murska Sobota, Matije Gub-
ca 15, vstop 16. 12. 1998, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kolbl Emil,
Murska Sobota, Prežihova 4, vstop 4. 3.
1999, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Vargazon Daniel, izstop 4. 3.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Goldinskij Boris, razrešen 1. 6. 1999
in imenovan za zastopnika, ki kot v.d. direk-
torja zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Zadravec Andrej, razrešen 1. 6. 1999.

Člani nadzornega sveta: Horvat Rudi, Ke-
rec Zorica in Maček Marjan, vstopili 17. 4.
1999 ter Jalšovec Igor in Šavel Branko,
vstopila 7. 5. 1999.

Rg-699
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00308 z dne 9. 12.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MIŠKO KRANJEC VELIKA POLANA p.o.,
sedež: Velika Polana 215b, 9225 Velika
Polana, pod vložno št. 1/01700/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja, spremembo imena, usta-
noviteljev, dejavnosti in pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5089760
Firma: OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRAN-

JCA VELIKA POLANA
Skrajšana firma: OŠ MIŠKA KRANJCA

VELIKA POLANA
Ustanovitelj: SO Lendava, izstop 1. 1.

1997; Občina Črenšovci, Črenšovci, Prek-
murske čete 20, vstop 1. 1. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Berden Pavel, Velika Polana, Velika
Polana 123a, razrešen 1. 1. 1997 in po-
novno imenovan za ravnatelja, ki zastopa
šolo z omejitvijo, da ne more s pravnimi
posli odtujiti nepremično premoženje ali pa
to obremeniti s stvarnimi in drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
55510 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-677
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00457 z dne 22. 11.
1999 pri subjektu vpisa MURA – Javno
vodnogospodarsko podjetje, d.d., sedež:
Ciril Metodova 34, 900 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00250/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5150507
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tušar Oto, razrešen 18. 6. 1999;
zastopnik Dominko Jožef, Beltinci, Lipa
165a, imenovan 22. 6. 1999, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-681
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00188 z dne 16. 12.
1999 pri subjektu vpisa FUTURASYSTEM
– DIPL.ING.IVO TIVADAR, proizvodnja
strojev za direktno setev, storitvena de-
javnost, zastopanje in trženje, d.o.o., se-
dež: Kidričeva 73, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/02273/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sprembo dejavnosti, os-
novnega kapitala in akta družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5966612
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tivadar Ivo, Ljutomer, Kidri-

čeva 73, vstopil 6. 9. 1996, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999:
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 67.130
Pomožne, dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom, družba opravlja samo
posle menjalnice in zastavljalnice, pod šifro
51.180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
opravlja posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov in pod šifro 52.488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., družba ne opravlja trgovine z orož-
jem in strelivom.

Sprememba akta družbe z dne 30. 3.
1999.

Rg-1969
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01260 z dne 17. 12.
1999 pri subjektu vpisa AMIGO TRAVEL,
družba za turistična potovanja in agen-
cija, d.o.o., sedež: Veščica 5a, 9000
Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01413/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža družbe in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5642272
Sedež: 9000 Murska Sobota, Sloven-

ska 52
Vpiše se sprememba družbene pogod-

be, sprejeta na skupščini družbe dne
13. 12. 1999.

Rg-1970
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00460 z dne 22. 12.
1999 pri subjektu vpisa AGROTIM, stori-
tve in trgovina, d.o.o., sedež: Prešerno-

va 7, 9240 Ljutomer, pod vložno
št. 1/01138/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5554845
Sedež: 9240 Ljutomer, Kolodvorska 6
Vpiše se sprememba družbene pogod-

be, sprejeta na skupščini družbe dne 23. 6.
1999.

Rg-1971
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00462 z dne 23. 12.
1999 pri subjektu vpisa INTERING, Inženi-
ring in konsalting, d.o.o., sedež: Arhitek-
ta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00862/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, osnovnega kapitala in poslovnih
deležev družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5463319
Osnovni kapital: 42,849.466,60 SIT
Ustanovitelji: Polanič Stanko, Murska So-

bota, Černelavci, Črtomirova 11, vstopil
17. 1. 1991, vložil 21,424.733,30 SIT,
Ravnič Anton, Murska Sobota, Razlagova
52, vstopil 11. 3. 1992, vložil
10,712.366,65 SIT, in Horvat Jože, Mur-
ska Sobota, Černelavci, Dalmatinova 11,
vstopil 15. 11. 1992, vložil 10,712.366,65
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 9. 8.
1999.

Rg-1972
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01177 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1469266
Firma: ARCONT IP, proizvodnja oken

in podjetje za usposabljanje in zaposlo-
vanje invalidov, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Ljuto-

merska cesta 29
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ARCONT, proizvodnja bival-

nih enot, d.d., Gornja Radgona, Ljutomer-
ska cesta 29, vstopil 25. 11. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sovič Boris, Radenci, Pohorskega
bataljona ulica 9, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kurbus Branko, Gor-
nja Radgona, Mladinska ulica 18, imeno-
vana 25. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin; 28520 Splošna mehanična dela;

36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74700 Čiščenje stavb; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 85325 Dejavnost inva-
lidskih podjetij; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 – Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
opravlja posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov, od dejavnosti 67130 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, pa opravlja samo dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Rg-1973
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00300 z dne 22. 12.
1999 pri subjektu vpisa 3 – E CONSUL-
TING, trgovinska in storitvena družba,
d.o.o., sedež: Nemčavci 1d, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/02335/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5821347
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska ulica 5a
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi

družbe, sprejeta dne 25. 5. 1999.

Rg-1974
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00425 z dne 22. 12.
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1999 pri subjektu vpisa KOMUNALA, Ko-
munalno podjetje, d.o.o., sedež: Partizan-
ska 93, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/00322/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe,
firme in skrajšane firme ter družbenikov in
njihovih poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5254965
Firma: KOMUNALA, Komunalno pod-

jetje, d.o.o., Lendava
Skrajšana firma: KOMUNALA, d.o.o.,

Lendava
Ustanovitelji: Beko Štefan, Dobrovnik,

Žitkovci 31, vložil 760.000 SIT, Šomen Šte-
fan, Lendava, Lendavske Gorice 443, vložil
3,670.000 SIT, Šesl Ciril, Turnišče, Ren-
kovci 82b, vložil 3,370.000 SIT, Šardi Jo-
že-Josip, Lendava, Tomšičeva 7, vložil
630.000 SIT, Smej Bojan, Dobrovnik, Ko-
bilje 54, vložil 640.000 SIT, Vida Olga, Len-
dava, Čentiba 85a, vložila 650.000 SIT,
Varga Ladislav, Lendava, Trimlini 28, vložil
720.000 SIT, Toplak Robert, Črenšovci,
Dolnja Bistrica 99, vložil 480.000 SIT, To-
plak Darinka, Črenšovci, Dolnja Bistrica 99,
vložila 480.000 SIT, Rodinger Željko, Len-
dava, Hotiza 165a, vložil 530.000 SIT, Ju-
retič Martin, Lendava, Petišovci, Ul. 22. ju-
nija 18, vložil 650.000 SIT, Bokan Katari-
na, Lendava, Lendavske Gorice 429e, vlo-
žila 3,440.000 SIT, Hozjan Jožef, Lendava,
Tomšičeva 6, vložil 500.000 SIT, Varga Šte-
fan, Lendava, Kapca 84, vložil 760.000 SIT,
Berki Ladislav, Lendava, Petišovci, Potočna
36, vložil 700.000 SIT, Tkalec Jožef, Tur-
nišče, Gomilica 78, vložil 740.000 SIT,
Franc Ladislav, Dobrovnik, Žitkovci 30, vlo-
žil 680.000 SIT, Pal Zlatka, Lendava, Kidri-
čeva 8, vložila 880.000 SIT, Gjerkeš Vida,
Turnišče, Nedelica 33, vložila 3,370.000
SIT, Vegi Štefan, Lendava, Dolga vas 147a,
vložil 640.000 SIT, Jalšovec Zlatko, Lenda-
va, Kot 1c, vložil 3,370.000 SIT, Novak
Gabrijela, Lendava, Petišovci, Rudarska 16,
vložila 900.000 SIT, Gal Oskar Fritz, Do-
brovnik, Žitkovci 55, vložil 780.000 SIT,
Hozjan Štefan, Lendava, Gaberje 128, vlo-
žil 810.000 SIT, Kohek Majda, Lendava,
Trg ljudske pravice 13, vložil 870.000 SIT,
in Grenčer Jožef, Lendava, Župančičeva 6,
vložil 520.000 SIT – vstopili 5. 10. 1994,
odgovornost: ne  odgovarjajo; Koša Andrej,
izstopil 21. 5. 1998, in Sklad za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, izstopil 8. 11.
1998.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 22. 6.
1999.

Pri vpisu priimkov družbenikov so bile
tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane ta-
ko, da so bile dodatne oznake izpuščene
(9.a. člen pravilnika o načinu vodenja sod-
nega registra, Ur. list RS, št. 18/94 in
3/97).

Rg-1975
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01003 z dne 23. 12.
1999 pri subjektu vpisa KOMUNALA, Ko-
munalno podjetje, d.o.o., Lendava, se-
dež: Partizanska 93, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00322/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5254965

Člani nadzornega sveta: Kasaš Štefan,
izstopil 21. 9. 1999; Kocon Jožef, vstopil
21. 9. 1999.

Rg-1978
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00319 z dne 22. 12.
1999 pri subjektu vpisa KAJA-FEKONJA,
podjetje za proizvodnjo kovinske opre-
me in predelavo plastičnih mas, Spodnji
Kocjan, d.o.o., sedež: Spodnji Kocjan 8a,
9252 Radenci, pod vložno
št. 1/01237/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo s temile podatki:

Matična št.: 5570239
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:

60240 Cestni tovorni promet.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi

družbe z omejeno odgovornostjo, sprejeta
dne 5. 6. 1999.

Rg-1979
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01005 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/02429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 5196227
Firma: MH MESARIJA HANŽEKOVIČ,

proizvodnja, trgovina, gostinstvo in turi-
zem, Hanžekovič Mirko, s.p.

Skrajšana firma: MH MESARIJA
HANŽEKOVIČ, Hanžekovič Mirko, s.p.

Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 9241 Veržej, Ulica Frana Ko-

vačiča 8
Ustanovitelj: Hanžekovič Mirko, Veržej,

Ulica Frana Kovačiča 8, vstopil 21. 9. 1999,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Hanžekovič Tadeja, Veržej, Ulica
Frana Kovačiča 8, imenovana 21.9. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 01500 Lov in go-
jitev 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; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja te-
stenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 17100 Priprava in prede-
nje tekstilnih vlaken; 17400 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 17510 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja
traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
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51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi 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; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-

nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljvosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 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 promet-
nih agencij; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74140 – Podjetniško in poslovno svetova-
nje, samostojni podjetnik ne opravlja arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-1980
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00223 z dne 22. 12.
1999 pri subjektu vpisa LUNA, podjetje za
posredovanje in zastopanje, d.o.o., se-
dež: Tomšičeva 4, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01866/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5762740
Ustanovitelja: Prosič Enes, vstopil

17. 5. 1993, in Prosič Kornelija, vstopila
29. 4. 1999, oba iz Lendave, Tomšičeva 4,
vložila po 907.582 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prosič Enes, imenovan 17. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 29. 4. 1999.

Rg-1981
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00404 z dne 22. 12.

1999 pri subjektu vpisa RAL-GB, velepro-
daja, maloprodaja in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Partizanska 30, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/02149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
bene pogodbe, sedeža družbe ter stalnih
prebivališč družbenikov in zastopnikov, po-
večanje osnovnega kapitala in spremembo
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5889308
Sedež: 9000 Murska Sobota, Liško-

va 22-24, Černelavci
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gaber Robert, vložil

1,269.609,60 SIT, in Bernot Barbara, vlo-
žila 830.390,40 SIT, oba iz Murske Sobo-
te, Partizanska 30, vstopila 21. 2. 1995,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gaber Robert, ki zastopa in predstav-
lja družbo samostojno, posamično do zne-
ska 1,000.000 SIT, za vse pravne posle,
katerih vrednost presega 1,000.000 SIT,
pa potrebuje pisno soglasje družbenice Ber-
not Barbare, ter zastopnica Bernot Barba-
ra, ki kot namestnica direktorja zastopa in
predstavlja družbo samostojno, posamično
do zneska 1,000.000 SIT, za vse pravne
posle, katerih vrednost presega 1,000.000
SIT, pa potrebuje pisno soglaje družbenika
Gabert Roberta, imenovana 24. 2. 1997.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 15. 7.
1999.

Rg-1982
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00441 z dne 23. 12.
1999 pri subjektu vpisa REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA MURA, d.o.o., se-
dež: Kocljeva ulica 10, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/02259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov in
njihovih poslovnih deležev, zastopnikov, čla-
nov nadzornega sveta ter družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5956935
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska 5a
Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva ulica 20, vstopila 15. 5.
1996, vložila 5,585.000 SIT, Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, vstopila 15. 5. 1996, vložila
1,500.000 SIT, Razvojni center Občin Len-
dava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Tur-
nišče, Lendava, Partizanska ulica 46, vsto-
pil 15. 5. 1996, vložil 40.000 SIT, Mestna
občina Murska Sobota, Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, vstopila 15. 5. 1996,
vložila 2,000.000 SIT, Območna obrtna
zbornica Gornja Radgona, Gornja Radgo-
na, Trg svobode 9, vstopila 15. 5. 1996,
vložila 20.000 SIT, Občina Gornja Radgo-
na, Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
vstopila 9. 10. 1998, vložila 80.000 SIT,
Občina Radenci, Radenci, Radgonska ce-
sta 9, vstopila 5. 7. 1999, vložila 20.000
SIT, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti
Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14,
vstopila 5. 7. 1999, vložila 20.000 SIT, Ob-
čina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31d, vstopila 5. 7. 1999, vložila
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20.000 SIT, Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, vstopila
20. 7. 1999, vložila 1,500.000 SIT, Po-
murska banka, d.d., Murska Sobota, Banč-
na skupina Nove Ljubljanske banke, Mur-
ska Sobota, Trg zmage 7, vstopila 22. 7.
1999, vložila 2,000.000 SIT, in MURA, Eu-
ropean Faschion Design, Proizvodnja obla-
čil, d.d., Murska Sobota, Plese 2, vstopila
12. 7. 1999, vložila 1,210.000 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Balažek Anton, razrešen 30. 6.
1999; Krapec Danilo, Lendava, Mohorjeva
34, razrešen 30. 6. 1999 kot prokurist in
imenovan 1. 7. 1999 za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Šlander Jožef,
izstopil 15. 4. 1999; Vižintin Zdenko, vsto-
pil 15. 4. 1999.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 5. 7.
1999.

Rg-2658
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 9199/01273 z dne
30. 12. 1999 pri subjektu vpisa LINIJA –
trgovsko in gostinsko podjetje, Murska
Sobota, d.d., sedež: Bakovska 29a,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01059/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razrešitev namestnice direktorja
in imenovanje direktorice ter razrešitev čla-
nice nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5532019
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kralj

Ana, Murska Sobota, Zorana Velnerja 32,
razrešena 9. 12. 1999 kot namestnica di-
rektorja in imenovana za direktorico, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Članica nadzornega sveta Kralj Ana je
izstopila 9. 12. 1999.

Rg-2661
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01078 z dne 29. 12.
1999 pri subjektu vpisa AVTO CIT, servis
in trgovina, d.o.o., sedež: Kroška ulica
58, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02296/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo in dejav-
nosti družbe s temile podatki:

Matična št.: 1197410
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999:

51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 60240 Cestni tovorni
promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem.

Sprememba akta z dne 22. 10. 1999.

Rg-2665
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01202 z dne 29. 12.
1999 pri subjektu vpisa VETERINARSKI
ZAVOD MURSKA SOBOTA, d.o.o., sedež:
Lendavska 27, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00120/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, dejavnosti in pooblastil zastopnika ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5129931

Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
372.908,20 SIT, Bakan Štefan, Tišina, Gra-
dišče 33, vložil 372.213,34 SIT, Casar Jo-
že, Martjanci, Martjanci 12, vložil
372.213,34 SIT, Csaszar Renata, Lendava,
Kolodvorska 37, vložila 794.166,19 SIT,
Červek Simona, Murska Sobota, Ulica ob
Kanalu 9, vložila 165.376,68 SIT, Črnko Jo-
že, Murska Sobota, Trstenjakova 53, vložil
388.755,06 SIT, Drožina Iztok, Murska So-
bota, Prekmurske čete 10, vložil
1,588.290,31 SIT, Fekonja Ljubomir, Gor-
nja Radgona, Šlebingerjev breg 30, vložil
1,166.375,68 SIT, Hartman Marjan, Bel-
tinci, Bratonci 179, vložil 372.213,34 SIT,
Hidič Dušan, Martjanci, Noršinci 28, vložil
835.537,18 SIT, Jagličič Nastja, Murska
Sobota, Trstenjakova 32, vložila
372.213,34 SIT, Kapun Anton, Murska So-
bota, Stara ulica 1, vložil 372.213,34 SIT,
Karamarko Ante, Lendava, Kolodvorska 37,
vložil 372.213,34 SIT, Kerčmar Mar-
jan-Ivan, Petrovci, Gornji Petrovci 93, vložil
496.276,20 SIT, Koler Jožef, Rogašovci,
Sotina 43, vložil 372.213,34 SIT, Kovač
Štefan, Murska Sobota, Otona Župančiča
9, vložil 1,158.065,30 SIT, Maučec Vida,
Beltinci, Žitna 2, vložila 785.824,02 SIT,
Mecilošek Vojko, Grad, Grad 172, vložil
372.213,34 SIT, Omar Anton, Tišina, Ran-
kovci 37, vložil 372.213,34 SIT, Recek
Darko, Rogašovci, Sveti Jurij 98, vložil
372.213,34 SIT, Skuhala Marijan, Murska
Sobota, Lendavska 25b, vložil
99.596,60 SIT, Sobočan Ladislav, Murska
Sobota, Štefana Kovača 40, vložil
893.397,53 SIT, Sreš Emil, Križevci, Kri-
ževci 61, vložil 372.213,34 SIT, Šinko Emil,
Tišina, Borejci 26, vložil 372.213,34 SIT,
Škarica Igor, Murska Sobota, Ivana Regen-
ta 37, vložil 372.213,34 SIT, Štelcer Mar-
lena, Gornja Radgona, Kocljeva 13, vložila
1,158.103,53 SIT, Štelcer Rudolf, Gornja
Radgona, Kocljeva 13, vložil
1,216.008,53 SIT, Števanec Aleš, Tišina,
Tropovci, Jordan 34, vložil 372.213,34 SIT,
Švenda Slavko, Murska Sobota, Klavniška
5, vložil 372.213,34 SIT, Ternar Igor, Mur-
ska Sobota, Kajuhova 10, vložil
372.213,34 SIT, Tomka Gyorgy, Lendava,
Partizanska 18, vložil 248.085,26 SIT, Tot
Robert, Murska Sobota, Šercerjevo naselje
30, vložil 372.213,34 SIT, Vukelič Ivan,
Murska Sobota, Miklošičeva 65, vložil
1,141.564,39 SIT, Zver Ivan, Turnišče, Ne-
delica 52, vložil 1,191.192,10 SIT, Rudaš
Andrej, Lendava, Gregorčičeva 6, vložil
901.592,89 SIT, Šetinc Igor, Dobrovnik,
Dobrovnik 265, vložil 1,348.275,77 SIT,
Kaučič Branko, Videm ob Ščavnici, Boleh-
nečici 2, vložil 157.146,30 SIT, Planinc
Franc, Murska Sobota, Mikloš Kuzmiča 3,
vložil 256.396,60 SIT, Vaupot-Nabergoj
Smiljana, Moravske Toplice, Dolga ulica 30,
vložila 190.229,73 SIT, Maučec Nataša,
Beltinci, Žitna 2, vložila 57,896,01 SIT, Ka-
pun Vanja, Murska Sobota, Stara ulica 1,
vložila 33.083,43 SIT, in Ternar-Misleta Mi-
ra, Murska Sobota, Kajuhova 110, vložila
190.229,73 SIT – vstopili 28. 5. 1999, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drožina Iztok, ki od 14. 10. 1999
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 29. 12. 1999:
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999:
01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01230 Reja
prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Re-
ja drugih živali; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52220 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400 Og-
laševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 85200 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje, družba
ne opravlja arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 10. 1999.

Rg-2668
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/00987 z dne 29. 12.
1999 pri subjektu vpisa B-POINT, Podjetje
za marketing, zunanjo in notranjo trgo-
vino ter proizvodno dejavnost, Radenci,
d.o.o., sedež: Mladinska 12, 9252 Ra-
denci, pod vložno št. 1/00901/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, družbenikov in po-
slovnih deležev, dejavnosti, direktorja in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5489954
Firma: B-POINT, Podjetje za marke-

ting, zunanjo in notranjo trgovino ter pro-
izvodno dejavnost, d.o.o.

Skrajšana firma: B-POINT, d.o.o.
Ustanovitelja: Jerman Jelka, Gornja Rad-

gona, Mariborska 4, vstopila 22. 1. 1991,
in Gruden Boris, Maribor, Prelogova ulica
14, vstopil 8. 9. 1999, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Hanžekovič Romana, razrešena
8. 9. 1999; direktorja Jerman Jelka in Gru-
den Boris, ki zastopata družbo brez omeji-
tev, in prokurist Jerman Dino, Gornja Rad-
gona, Mariborska 4, imenovani 8. 9. 1999.
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Dejavnost, izbrisana 29. 12. 1999:
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74400 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999:
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 41000
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1999.

Rg-2669
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00388 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa MITRA, podjetje
za trgovino in inženiring, Ljutomer,
d.o.o., sedež: Prešernova 28, 9240 Lju-
tomer, pod vložno št. 1/00395/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, družbenikov in njiho-
vih poslovnih deležev, dejavnosti ter druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5330637
Firma: MITRA, Podjetje za trgovino in

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MITRA, d.o.o.
Ustanovitelj: Rudolf Marijan, Ljutomer,

Ulica Jana Baukarta 14, vstopil
28. 2. 1990, vložil 17,500.700 SIT, ter Ru-
dolf Anica, Ljutomer, Ulica Jana Baukarta
14, vložila 17,500.700 SIT, Rudolf Domi-
nik, Ljutomer, Prešernova 28, vložil
5,000.200 SIT, Rudolf Sebastian, Ljutomer,
Ulica Jana Baukarta 14, vložil 5,000.200
SIT, in Rudolf Anastazij, Ljutomer, Ulica Ja-
na Baukarta 14, vložil 5,000.200 SIT vsto-
pili 30. 6. 1999 – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999:
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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;

51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 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
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; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi 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; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-

nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrženih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov, pod šifro 67.130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, druž-
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ba opravlja posle menjalnice in zastavljalni-
ce, pod šifro 74.120 Računovodske, knji-
govodske, revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje družba ne opravlja revizijske dejav-
nosti pod šifro 74.140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje ne arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1999.

Rg-2671
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00379 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa UNITEHNA – Tr-
govina in poslovne storitve, Lendava,
d.o.o., sedež: Kranjčeva 61, 9220 Len-
dava, pod vložno št. 1/00815/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5454654
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999:

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 64200 Teleko-
munikacije.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 6. 1999.

Rg-2672
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01279 z dne 30. 12.
1999 pri subjektu vpisa TEKSTIL – PLETIL-
STVO, d.d., sedež: Prosenjakovci 97a,
9207 Prosenjakovci, pod vložno
št. 1/00825/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev notarskega zapisnika
o seji skupščine d.d. z dne 21. 12. 1999 in
spremembo statuta družbe s temile podatki:

Matična št.: 5449278
Predložitev notarskega zapisnika o seji

skupščine delniške družbe z dne 21. 12.
1999.

Sprememba statuta z dne 21. 12. 1999.

NOVA GORICA

Rg-168
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01561 z dne 2. 11. 1999
pri subjektu vpisa PAKIMPEX, Trgovina in
storitve d.o.o., Šempeter, sedež: V Mlinu
33, 5290 Šempeter, pod vložno
št.1/01299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop in izstop družbenika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5428335
Ustanoviteljica: Pahor Rosana, izstop

6. 10. 1999; Pahor Metka, Šempeter pri
Gorici, V Mlinu 33, vstop 6. 10. 1999, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pahor Rosana, razrešena 6. 10.
1999; direktorica Pahor Metka, imenovana
6. 10. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1999:
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 4531 Električne inštala-
cije; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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 debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing).

Rg-172
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01588 z dne 3. 11. 1999
pri subjektu vpisa COMCOM, Računalniš-
tvo – komunikacije d.o.o., Idrija, sedež:
Vojkova 4, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/01996/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5546052
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 29.

Rg-174
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01590 z dne 4. 11. 1999
pri subjektu vpisa ŠKOFIJSKA GIMNAZI-
JA VIPAVA, sedež: Gabrijanova 19, 5271
Vipava, pod vložno št. 1/01724/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5221749
Sedež: 5271 Vipava, Goriška c. 29.

Rg-175
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01592 z dne 4. 11. 1999
pri subjektu vpisa BENEFIT STEP, Trgovi-
na in storitve d.o.o., sedež: MMP Vrtoj-
ba, Objekt C1, 5290 Šempeter pri Gori-
ci, pod vložno št. 1/03831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1306626
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Mednarodni prehod 6, Vrtojba.
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Rg-176
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01570 z dne 4. 11. 1999
pri subjektu vpisa PRODAJNO SERVISNI
CENTER d.o.o., Tolmin, sedež: Poljubinj
89f, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/01555/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5466164
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1999:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov.

Rg-177
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01591 z dne 4. 11. 1999
pri subjektu vpisa ADRIASAC, Proizvodnja
industrijskih vreč in upogljive embalaže
d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1, 5210
Anhovo, pod vložno št. 1/02836/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5709598
Osnovni kapital: 683,179.230,70 SIT
Ustanovitelja: SALONIT ANHOVO p.o.,

Anhovo, Vojkova 1, vstop 10. 11. 1992,
vložek 171.157,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; NAPIAG PACKMITTEL – INDUS-
TRIE GESELLSCHAFT m.b.H., Wien, Kel-
senstr. 7, vstop 31. 12. 1996, vložek
683,008.073,60 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1997.

Rg-178
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01582 z dne 4. 11. 1999
pod št. vložka 1/02759/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5689210002
Firma: ESCARGO, Prevoz in storitve

Batuje d.o.o., PE Vrtojba
Skrajšana firma: ESCARGO d.o.o., Ba-

tuje PE Vrtojba
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

MMP Vrtojba
Ustanovitelj: ESCARGO, Prevozi in sto-

ritve Batuje d.o.o., Črniče, Batuje 28f, vs-
top 15. 10. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vetrih David, Črniče, Batuje 28f, ime-
novan 15. 10. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,

specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih 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; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-181
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01580 z dne 9. 11. 1999
pri subjektu vpisa ZIDGRAD, Splošno
gradbeno podjetje Idrija d.d., sedež: Voj-
kova 8, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00179/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5075955
Član nadzornega sveta: Birsa Egidij, iz-

stop 17. 6. 1999 ter Martelanc Miran, vs-
top 17. 6. 1999.

Sprememba statuta z dne 17. 6. 1999.

Rg-182
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01557 z dne 9. 11. 1999
pri subjektu vpisa KOMUNALA, Komunal-
no podjetje Nova Gorica d.d., sedež:
C. 25. junija 1, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00055/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5015812
Dejavnost, izbrisana dne 9. 11. 1999:

5551 Storitve menz; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9000 Storitve javne higiene;
9304 Pogrebne storitve.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1999:
5551 Dejavnost menz; 7440 Oglaševanje;
9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnosti javne higiene; 90001 Zbira-

nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-185
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01589 z dne 12. 11. 1999
pri subjektu vpisa GEO-BIRO, Geodezija –
prostorski informacijski sistemi d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Trg J. Srebrniča 8,
5250 Solkan, pod vložno št. 1/01333/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5433363
Ustanovitelj: Kniewald Kamilo, izstop

30. 8. 1999; GEO-BIRO, Geodezija – pro-
storski informacijski sistemi d.o.o. Nova Go-
rica, Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 8, vstop
30. 8. 1999, vložek 1,021.600 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-186
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01586 z dne 12. 11. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SIMO-
NA GREGORČIČA KOBARID, sedež: Gre-
gorčičeva 18a, 5222 Kobarid, pod vlož-
no št. 1/00091/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5089832
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Cuder Alenka, Kanal, Gradnikova
12, razrešena 27. 3. 1998 kot v.d. ravnate-
ljice, in imenovana za ravnateljico, ki zasto-
pa šolo brez omejitev.

Rg-188
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01600 z dne 12. 11. 1999
pri subjektu vpisa EXCEL INTERNATIO-
NAL, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Dobravlje št. 9, 5263
Dobravlje, pod vložno št. 1/03141/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme ter spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5768497
Firma: EXCEL INTERNATIONAL, Pro-

izvodnja in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: EXCEL INTERNATIO-

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

rektorica Blažko Nives, razrešena 2. 3.
1998; direktorica Vidmar Boštjančič Daša,
Ajdovščina, Lavričeva 9, imenovana 1. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-189
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01612 z dne 16. 11. 1999
pri subjektu vpisa INVALIDSKO PODJETJE
POSOČJE d.o.o., sedež: Poljubinj 89c,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/03947/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1451332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čibej Ljubo, razrešen 7. 10. 1999;
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direktorica Čufer Anka, Šempeter pri Gorici,
Prekomorskih brigad 6, imenovana 7. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-189a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01630 z dne 24. 11. 1999
pri subjektu vpisa INVALIDSKO PODJETJE
POSOČJE d.o.o., sedež: Poljubinj 89c,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/03947/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popra-
vo sklepa opr. št. Srg 1612/99 z dne
16. 11. 1999 z vpisom pravilnega naslova
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1451332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Čufer Anka, Tolmin, Prekomorskih
brigad 6, imenovana 7. 10. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-193
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01596 z dne 17. 11. 1999
pri subjektu vpisa GATEX d.o.o. proizvod-
nja in razvoj, sedež: Partizanska cesta 1,
Deskle, 5210 Anhovo, pod vložno
št. 1/03598/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:5939488
Ustanovitelj: Močilnik Gašparin Vera, iz-

stop 27. 9. 1999; Gašparin Zvonimir, An-
hovo, Partizanska cesta 1, Deskle, vstop
12. 2. 1996, vložek 1,580.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 17. 11. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 55112 Dejavnost penzionov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-195
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01605 z dne 22. 11. 1999
pri subjektu vpisa MARISOL, Družba za
razvoj d.o.o., sedež: Delpinova 14, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03844/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenika in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 1323717
Ustanovitelj: Šumah Helena, izstop

4. 11. 1999; Bizjak Tomaž, Nova Gorica,
Delpinova 14, vstop 4. 11. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šumah Helena, razrešena 4. 11.
1999; direktor Bizjak Tomaž, imenovan
4. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-196
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01587 z dne 22. 11. 1999

pod št. vložka 1/03957/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1468618
Firma: GRADAL, Trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Rutarje-

va 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Reljič Goran, Nova Gorica,

Rutarjeva 2, vstop 6. 10. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reljič Goran, imenovan 6. 10. 1999,
zastopa družbo brez omejtiev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-

jev in opreme v najem, d.n.; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-197
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01572 z dne 23. 11. 1999
pri subjektu vpisa TIK, Tovarna igel Koba-
rid d.o.o., sedež: Goriška cesta 5a, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/00145/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča znižanje
osnovnega kapitala in spremembo poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5034035
Osnovni kapital: 508,523.046,92 SIT
Ustanovitelja: CERTA, Podjetje za uprav-

ljanje in investiranje d.d., Cerkno, Ličarjeva
7, vstop 15. 12. 1997, vložek
406,818.437,54 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mašera Pavel (zastopnik pravne
skupnosti imetnikov skupnega in enotnega
poslovnega deleža), Kobarid, Livek 30, vs-
top 15. 12. 1997, vložek 101,704.609,38
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-199
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01599 z dne 23. 11. 1999
pri subjektu vpisa GOPHARM d.d., Trgovi-
na in laboratorijske storitve, Sedejeva
2, Nova Gorica, sedež. Sedejeva 2, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/02865/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5714133
Osnovni kapital: 87,036.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 6. 11.

1999, da se osnovni kapital poveča iz last-
nih sredstev za 58,024.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 6. 11. 1999.

Rg-200
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01598 z dne 23. 11. 1999
pri subjektu vpisa LINEAFLEX, Trgovsko
uvozno izvozno podjetje d.o.o., sedež:
Lapajnetova 39, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/03712/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop in izstop družbenikov in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1197355
Ustanovitelji: Toplak Alenka, izstop

2. 11. 1999; Mazzucco Dino, izstop 2. 11.
1999; Commendatore Vincenzo, Marano
Lagunare, Via Udine 20, vstop 14. 4. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Commendatore Paolo, San Gior-
gio di Nogaro, Via Bombaiu 15, vstop 14. 4.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Rupnik Tatjana, Idrija, Otona
Župančiča 17, vstop 2. 11. 1999, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kostić Vojislav, Idrija, Lapajnetova 63, vs-
top 2. 11. 1999, vložek 250.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Rakuš Jožef, Cir-
kulane, Cirkulane 8, vstop 2. 11. 1999, vlo-
žek 250.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Švab Tatjana, Idrija, Gortanova 16,
vstop 2. 11. 1999, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Toplak Alenka, razrešena 2. 11.
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1999; direktorica Rupnik Tatjana, imenova-
na 2. 11. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-201
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01597 z dne 23. 11. 1999
pod št. vložka 1/03958/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1470795
Firma: VIPER, Trgovina na debelo v

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

govornostjo
Sedež: 5230 Bovec, Kaninska vas

4/19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Komac Žarko, Bovec, Br-

do 66, vstop 3. 11. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bajc Nives, Dornberk, Ulica Bojana
Vodopivca 12, vstop 3. 11. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bajc Nives, imenovana 3. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Komac Žarko, imenovan 3. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1999:
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2211 Izdajanje knjig;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom; 6024
Cestni tovorni promet; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
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; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Oglaševanje; 7481
Fotografska dejavnost; 74842 Oblikovanje,

aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-205
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01626 z dne 25. 11. 1999
pri subjektu vpisa JAVNI ZAVOD ZA
ŠPORT NOVA GORICA, sedež: Nova Go-
rica, 5000 Nova Gorica. pod vložno
št. 1/03675/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5987261
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lozič Miloš, razrešen 27. 10. 1999;
zastopnik Skubin Stojan, Nova Gorica, Pod
Grčno 12, imenovan 27. 10. 1999, kot v.d.
direktorja zastopa zavod brez omejitev.

Rg-207
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01616 z dne 25. 11. 1999
pri subjektu vpisa VIES LTD, Podjetje za
logistiko d.o.o., sedež: IV. Prekomorska
61, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/03457/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5887003
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidrih Tomaž, Vipava, Gra-

diška cesta 4, vstop 28. 12. 1994, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-208
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01636 z dne 26. 11. 1999
pri subjektu vpisa SAECO, Trgovsko iz-
vozno-uvozno podjetje d.o.o., Idrija, se-
dež: Lapajnetova 39, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/02167/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5581311
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 14.

Rg-1440
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00922 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa DAIMOND, Trgovina in
zastopanje d.o.o., Nova Gorica, sedež:
IX. korpus 35, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02146/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.d., spremembo firme, skrajšane firme,
spremembo dejavnosti, člane nadzornega
sveta in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5567831
Firma: DAIMOND, Trgovina in zasto-

panje d.d. Nova Gorica
Skrajšana firma: DAIMOND d.d. Nova

Gorica
Osnovni kapital: 291,103.000 SIT
Ustanovitelji: DAIMOND, Trgovina in za-

stopanje d.d. Nova Gorica, Nova Gorica IX.
korpus 35, vstop 20. 6. 1997, vložek
14,713.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; HIT HOLDING d.d., izstop 28. 12.
1999; HIT CONSULTING d.o.o., izstop
28. 12. 1999; Aldžič Matiš Blaž, Bohinjska

Bistrica, Trg svobode 5, vstop 2. 9. 1992,
vložek 207.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Ambroželj Davorina, Grgar, Grgar
107a, vstop 2. 9. 1992, vložek
326.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ambrož Drago, Ljubljana, Štefanova 17, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 3,091.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Artico Martina,
Nova Gorica, Cankarjeva 16, vstop
2. 9. 1992, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Aucin Marko, Nova Gorica,
Kidričeva 32, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,127.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Baša Darko, Nova Gorica, Gradniko-
ve brigade 51, vstop 2. 9. 1992, vložek
13.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Baša Zorana, Dornberk, Vodnikova 21, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 516.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Batagelj Marija, No-
va Gorica, Cankarjeva 46, vstop
2. 9. 1992, vložek 11.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Batagelj Peter, Dobrav-
lje, Kamnje 9, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,546.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Baudaž Nada, Kanal, Seniški breg
11, vstop 2. 9. 1992, vložek 332.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Bavcon Darko,
Prvačina, Prvačina 5a, vstop 2. 9. 1992,
vložek 3,335.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Bavcon Erika, Solkan, Milojke Štru-
kelj 52, vstop 2. 9. 1992, vložek
866.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bavdek Radovan, Nova Gorica, Delpinova
14, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,317.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Begič Drenka, Nova Gorica, XXX. di-
vizije 15a, vstop 2. 9. 1992, vložek
5.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Be-
guš Vojko, Renče, Bilje 47, vstop
2. 9. 1992, vložek 692.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Belca-Sodja Suzana,
Nova Gorica, Kromberška cesta 2, vstop
2. 9. 1992, vložek 7.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Benko Janez, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 15, vstop 2. 9. 1992,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Beseničar Bizjak Barbara, Nova Gori-
ca, Vojkova 2, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,136.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bevčar Dušan, Kojsko, Šmartno 80a,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1,769.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Bevčič Oliver,
Dobrovo, Neblo 36, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 872.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bezeljak Andreja, Nova Gorica, Gre-
gorčičeva 15c, vstop 2. 9. 1992, vložek
81.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bezjak Olga, Nova Gorica, Kidričeva 33b,
vstop 2. 9. 1992, vložek 722.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Bilbija Almira, No-
va Gorica, Kromberška cesta 2, vstop
2. 9. 1992, vložek 475.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Birsa Natalija, Nova
Gorica, Kidričeva 26, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bitežnik Samo, Nova Gorica, Ivana Regenta
6, vstop 2. 9. 1992, vložek 2,263.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Bizaj Anton,
Nova Gorica, Gradnikove brigade 27, vstop
2. 9. 1992, vložek 11.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Bizjak Franc, Nova Go-
rica, Cankarjeva 80, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Blažič Nataša, Anhovo, Gregorči-
čeva 7, Deskle, vstop 2. 9. 1992, vložek
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1,567.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Blažič Peter, Nova Gorica, Kidričeva 18, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 1,340.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Blenkuš Gorazd,
Nova Gorica, Ivana Regenta 28, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,855.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Bogdanov Zorica,
Nova Gorica, Cankarjeva 17, vstop
2. 9. 1992, vložek 13.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Bohak Gorazd, Nova
Gorica, Cankarjeva 48, vstop 2. 9. 1992,
vložek 2,968.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Bone Jožica, Nova Gorica, Can-
karjeva 82, vstop 2. 9. 1992, vložek
866.000 SIT, odgovornost: ne odgovaja; Bo-
ne Samo, Solkan, Soška 10, vstop
2. 9. 1992, vložek 17.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Božič Karmen, Kojsko,
Hum 39, vstop 2. 9. 1992, vložek
619.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Brajdot Adrijan, Nova Gorica, Ivana Regenta
2, vstop 2. 9. 1992, vložek 3,147.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Brajdot Aljoša,
Nova Gorica, Ivana Regenta 2, vstop
2. 9. 1992, vložek 197.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Brajdot Alojzija, Nova
Gorica, Ivana Regenta 2, vstop 2. 9. 1992,
vložek 660.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Brajnik Valter, Nova Gorica, Ledine
8, vstop 2. 9. 1992, vložek 55.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Bratina Irena,
Nova Gorica, Cankarjeva 15, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,119.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Bratina Iztok, Nova
Gorica, Cankarjeva 15, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bratož Iztok, Nova Gorica, Gradniko-
ve brigade 49, vstop 2. 9. 1992, vložek
458.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Brecelj Franko, Nova Gorica, Gradnikove
brigade 57, vstop 2. 9. 1992, vložek
716.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Brecelj Vanda, Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 27, vstop 2. 9. 1992, vložek
12.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bric Dean, Branik, Branik 48a, vstop
2. 9. 1992, vložek 524.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Brlek Marijana, Nova
Gorica, Kidričeva 29b, vstop 2. 9. 1992,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bucik Marko, Nova Gorica, XXX. divi-
zije 30, vstop 2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Bucik Tanja,
Kanal, Gradnikova 23, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,657.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Bufolin Biljana, Šempter pri Gorici,
Žnidaršičeva 32, vstop 2. 9. 1992, vložek
931.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bukič Irena, Nova Gorica, Kidričeva 26c,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Cej Ida, Nova Gori-
ca, Cankarjeva 44, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 27.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Cej Ljubica, Nova Gorica, Vrtna 2,
vstop 2. 9. 1992, vložek 6.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Cener Barica, Šem-
peter pri Gorici, Ivana Suliča 10a, vstop
2. 9. 1992, vložek 34.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Cerar Zdenka, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 3, vstop
2. 9. 1992, vložek 176.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Cukjati Živko, Nova
Gorica, Grčna 13, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,031.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Cundrič Stanka, Anhovo, Bevkova

56a, vstop 2. 9. 1992, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Čamdžič Fe-
rid, Nova Gorica, Pionirska 2, vstop
2. 9. 1992, vložek 413.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Čamdžič Mira, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 15, vstop
2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Čebron Darinka, Branik, Pre-
serje 54, vstop 2. 9. 1992, vložek
624.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Čehovin Robert, Nova Gorica, Kidričeva 16,
vstop 2. 9. 1992, vložek 2,078.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Černe Helena,
Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 14a, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 157.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Černe Marjeta, No-
va Gorica, Ledine 6, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 9.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Černe Tomaž, Solkan, Za spomenikom 7,
vstop 2. 9. 1992, vložek 2,061.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Černigoj Dani-
ca, Nova Gorica, Kidričeva 25, vstop
2. 9. 1992, vložek 240.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Češljar Marija, Nova
Gorica, Kidričeva 29a, vstop 2. 9. 1992,
vložek 271.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Čirkovič Dragan, Nova Gorica, XXX.
divizije 19a, vstop 2. 9. 1992, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Čirkovič Nada, Nova Gorica, XXX. divizije
19a, vstop 2. 9. 1992, vložek 281.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Čobal Davorin,
Anhovo, Ulica talcev 5, vstop 2. 9. 1992,
vložek 3,225.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Črnigoj Anton, Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 15, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 17.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Čubej Borut, Nova Gorica, Ajševica
22, vstop 2. 9. 1992, vložek 499.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Čubrilovič Da-
ne, Nova Gorica, Vetrišče 14, vstop
2. 9. 1992, vložek 310.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Čufer Antonija, Šempe-
ter pri Gorici, Ulica bratov Nemec 10, vstop
2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Čurin Miran, Šempeter pri
Gorici, Ivana Suliča 10a, vstop 2. 9. 1992,
vložek 277.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Čurin Verica, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 10a, vstop 2. 9. 1992, vložek
104.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Dakskobler Metoda, Nova Gorica, Cankar-
jeva 54, vstop 2. 9. 1992, vložek
363.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Damjanovič Dragana, Šempeter pri Gorici,
Vrbojbenska 7a, vstop 2. 9. 1992, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Debeljak Milenka, Nova Gorica, XXX. divizi-
je 15d, vstop 2. 9. 1992, vložek 9.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Demšar Dami-
jan, Nova Gorica, Iztokova 13, vstop
2. 9. 1992, vložek 6.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Derman Bojana, Nova Gori-
ca, Vetrišče 14, vstop 2. 9. 1992, vložek
318.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Devčič Miljenko, Nova Gorica, Cankarjeva
58, vstop 2. 9. 1992, vložek 489.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Devetak An-
dro, Nova Gorica, Cankarjeva 56, vstop
2. 9. 1992, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Dizdarevič Kasim, No-
va Gorica, Vojkova 31, vstop 2. 9. 1992,
vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Dizdarevič Sabira, Nova Gorica,
Vojkova 31, vstop 2. 9. 1992, vložek

114.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Doles Albin, Vipava, Vipava 233, vstop
2. 9. 1992, vložek 2,267.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Dolinšek Saša, Mi-
ren, Orehovlje 9a, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,237.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Dovgan Dora, Nova Gorica, Tolmin-
skih puntarjev 28, vstop 2. 9. 1992, vložek
58.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Dragičevič Niko, Prvačina, Prvačina 53a,
vstop 19. 5. 1994, vložek 14.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Dragoljevič Žar-
ko, Nova Gorica, Rutarjeva 3a, vstop
2. 9. 1992, vložek 619.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Draksler Bruno, Solkan,
Med ogradami 38, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,473.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Drakulič Diana, Solkan, Za spomenikom 7,
vstop 2.9. 1992, vložek 991.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Drašček Jasna,
Kanal, Vojkova 2, vstop 2. 9. 1992, vložek
166.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Draž Alojzija, Kanal, Morsko 44, vstop
2. 9. 1992, vložek 516.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Drufovka Irena, Koj-
sko, Hum 57, vstop 2.9. 1992, vložek
248.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Dukšič Željko, Nova Gorica, Cankarjeva 82,
vstop 2. 9. 1992, vložek 310.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Dušanič Dragan,
Jesenice, Tomšičeva 70c, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,577.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Dužič Indira, Nova
Gorica, XXX. divizije 12, vstop 2. 9. 1992,
vložek 21.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Džananovič Esma, Nova Gorica,
Kromberška cesta 2, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 248.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Đurđevič Rajko, Nova Gorica, Can-
karjeva 8, vstop 2. 9. 1992, vložek
17.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Đurđevič Vesna, Nova Gorica, Rutarjeva 6,
vstop 2. 9. 1992, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Erbus Iztok, Ptuj, 5.
prekomorske brigade 17, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Fabjan Goran, Šempeter pri Gorici,
Andreja Gabrščka 52, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,134.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Fabris Bruno, Nova Gorica, Prvo-
majska 3, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,984.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Faganelj Nevenka, Šempeter pri Go-
rici, IX. septembra 206, vstop 2. 9. 1992,
vložek 284.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Ferizovič Azelina, Nova Gorica,
Gregorčičeva 14, vstop 2. 9. 1992, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Fer-
jančič Danilo, Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 23, vstop 2. 9. 1992, vložek
802.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ferk Irena, Jesenice, Pot ilegalcev 9a, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 27.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Ferletič Milan, Mi-
ren, Miren 187, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,758.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Filej Marjeta, Nova Gorica, XXX. divi-
zije 19a, vstop 2. 9. 1992, vložek
73.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Forčič Stojan, Nova Gorica, XXX. divizije
16, vstop 2. 9. 1992, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Fornazarič Maj-
da, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 27,
vstop 2. 9. 1992, vložek 658.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Frančeškin Irma,
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Kostanjevica na Krasu, Sela na Krasu 57,
vstop 2. 9. 1992, vložek 907.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Frančeškin Pavel,
Kostanjevica na Krasu, Sela na Krasu 57,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1,501.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Funa Klavdija, Šta-
njel, Ravne 3, vstop 2. 9. 1992, vložek
743.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Funda Bogdan, Nova Gorica, Gregorčičeva
15, vstop 2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Furjan Marija,
Nova Gorica, Vojkova 8, vstop 2. 9. 1992,
vložek 6.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Furlan Aleš, Šempeter pri Gorici, Pre-
komorske brigade 106, vstop 2. 9. 1992,
vložek 66.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Furlan Kodermac Milojka, Volčja Dra-
ga, Vogrsko 53a, vstop 2. 9. 1992, vložek
790.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Furlan Magda, Nova Gorica, Lemutova 18,
vstop 2. 9. 1992, vložek 936.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Furlan Zlatko,
Šempeter pri Gorici, V mlinu 71, vstop
2. 9. 1992, vložek 14.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Gadnik Ana, Nova Go-
rica, Rutarjeva 8, vstop 2. 9. 1992, vložek
384.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Gajanovič Nisveta, Nova Gorica, Kidričeva,
vstop 2. 9. 1992, vložek 149.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Gale Martina, No-
va Gorica, Cankarjeva 16, vstop
2. 9. 1992, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Gligorevič Sonja, Šempeter
pri Gorici, Kemperšče 11, vstop
2. 9. 1992, vložek 866.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Gligorevič Stojan, Šem-
peter pri Gorici, Kemperšče 11, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,031.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Glušič Zdenka, Gr-
gar, Grgar 203, vstop 2. 9. 1992, vložek
363.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Goljevšček Bibijana, Nova Gorica, Cankar-
jeva 16, vstop 2. 2. 1992, vložek
660.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Golob Silva, Nova Gorica, Ljuba Šercerja 7,
vstop 2. 9. 1992, vložek 413.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Gratton Damjan,
Nova Gorica, Železničarska pot 1, vstop
2. 9. 1992, vložek 405.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Grča Miloš, Štanjel,
Hruševica 6, vstop 2. 9. 1992, vložek
413.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Gregorič Aleksander, Prvačina, Prvačina
45a, vstop 2. 9. 1992, vložek 74.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Gregorič Nata-
ša, Nova Gorica, Cankarjeva 13, vstop
2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Gregorič Rajko, Dornberk,
Zalošče 62, vstop 2. 9. 1992, vložek
578.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Greif Nada, Ajdovščina, Bevkova 2, vstop
2. 9. 1992, vložek 413.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Grmek Majda, Šempe-
ter pri Gorici, Vrtojbenska 29, vstop
2. 9. 1992, vložek 434.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Grmek Nives, Šempe-
ter pri Gorici, Andreja Gabrščka 52, vstop
2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Gruden Milan, Ročinj, Avče
24, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,284.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Harej Lucija Anna, Nova Gorica, Can-
karjeva 20, vstop 2. 9. 1992, vložek
825.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Herič Andrej, Rogaška Slatina, Cesta na

Boč 31, vstop 2. 9. 1992, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Hle-
de Bogdana, Nova Gorica, Iztokova 26, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 427.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Hodžič Zumra, No-
va Gorica, Tolminskih puntarjev 2b, vstop
2. 9. 1992, vložek 126.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja Hriberšek Henrik, An-
hovo, Gorenje Polje 26, vstop 2. 9. 1992,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Huljev Radoslav, Ajdovščina, Bev-
kova 12, vstop 2. 9. 1992, vložek
837.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Hvala Gojmir, Nova Gorica, Trubarjeva 10,
vstop 2. 9. 1992, vložek 572.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Hvala Sonja, No-
va Gorica, Vipavska 45, vstop 2. 9. 1992,
vložek 357.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Hvalič Marko, Nova Gorica, Vipav-
ska 37, vstop 2. 9. 1992, vložek
405.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ignac Nada, Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 29, vstop 2. 9. 1992, vložek
269.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ikanovič Duška, Šempeter pri Gorici, Vrtoj-
benska 38, vstop 2. 9. 1992, vložek
248.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ilič Dragica, Nova Gorica, XXX. divizije 13c,
vstop 2. 9. 1992, vložek 42.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Jakin Valter, Koj-
sko, Gornje Cerovo 12d, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,080.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Jakopič Mirjana, Nova Gorica, Can-
karjeva 24, vstop 2. 9. 1992, vložek
521.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jan Aleksander Nova Gorica, Gradnikove
brigade 59, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,381.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Jan Franc, Tolmin, Žagarjeva 5, vstop
2. 9. 1992, vložek 27.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Jezeršek Edvard, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 49, vstop
2. 9. 1992, vložek 757.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Josič Ljubica, Solkan,
Vojkova 8c, vstop 2. 9. 1992, vložek
392.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jovanovič Žarko, Volčja Draga, Vogrsko
128, vstop 2. 9. 1992, vložek
619.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jug Bojana, Nova Gorica, Grčna 5, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,274.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Jug Nadja, Nova
Gorica, Ščedne 5, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 281.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Jug Tatjana, Solkan, Vojkova 9, vstop
19. 5. 1992, vložek 14.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Jurov Ivica, Šmarje pri
Jelšah, Šmarje 175, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 1,135.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kante Ernest, Šempas, Šempas
17e, vstop 2. 9. 1992, vložek 1,620.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Karajič
Adam, Solkan, IX. korpusa 62d, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,001.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kasupovič Fadila,
Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 7a, vstop
2. 9. 1992, vložek 3.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Keber Marjetka, Prvačina,
Prvačina 225a, vstop 19. 5. 1994, vložek
13.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Keber Milovan, Volčja Draga, Volčja Draga
19, vstop 2. 9. 1992, vložek 36.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Keršmanc To-
maž, Jesenice, Titova 20, vstop 2. 9. 1992,
vložek 136.000 SIT, odgovornost: ne  od-

govarja; Knap Alenka, Šempeter pri Gorici,
V Mlinu 13, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,958.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kocina Silvana, Nova Gorica, Cankar-
jeva 74, vstop 2. 9. 1992, vložek 4.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kodelja
Tatjana, Nova Gorica, Kidričeva 25a, vstop
2. 9. 1992, vložek 17.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kodermac Jana, Sol-
kan, IX. korpus 11, vstop 19. 5. 1994, vlo-
žek 13.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kofol Klavdija, Šempeter pri Gorici,
Trg Ivana Roba 13, vstop 19. 5. 1994, vlo-
žek 13.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kokol Edvard, Nova Gorica, Kidriče-
va 33b, vstop 2. 9.1 992, vložek
455.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kolenc Hari Štefanija, Nova Gorica, Can-
karjeva 58, vstop 2. 9. 1992, vložek
176.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Komel Alenka, Solkan, IX. korpus 54, vstop
2. 9. 1992, vložek 2,205.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Komel Alenka, Šem-
peter pri Gorici, Ivana Suliča 16, vstop
2. 9. 1992, vložek 47.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Komel Renato, Renče,
Bilje 48a, vstop 2. 9. 1992, vložek
784.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kompara Primož, Volčja Draga, Bukovica
4a, vstop 2. 9. 1992, vložek 949.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Koncut Katari-
na, Šempeter pri Gorici, Franca Kramarja
23, vstop 2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Koncut Nada,
Kojsko, Vedrijan 6č, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 434.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Konrad Zorica, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 39, vstop 2. 9. 1992, vložek
19.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kostelnik Nevenka, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 15, vstop 2. 9. 1992, vložek
298.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kovačič Filip, Ptuj, Remčeva 9, vstop
2. 9. 1992, vložek 412.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kovačič Danilo, Nova
Gorica, Ledine 139, vstop 17. 2. 1992, vlo-
žek 1,670.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kovač Dragica, Nova Gorica, XXX.
divizije 15a, vstop 2. 9. 1992, vložek
5.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Ko-
vač Miljenko, Nova Gorica, XXX. divizije
15a, vstop 2. 9. 1992, vložek 9.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kozar Ljubica,
Nova Gorica, Cankarjeva 16, vstop
2. 9. 1992, vložek 734.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kozar Marjana, Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 2, vstop
2. 9. 1992, vložek 434.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kozar Štefan, Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 2, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,031.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kožuh Dušan, Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 8, vstop
2. 9. 1992, vložek 2,618.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kralj Mirko, Šempe-
ter pri Gorici, V Mlinu 41, vstop 2. 9. 1992,
vložek 866.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Križman Silvan, Šempeter pri Gori-
ci, Ivana Suliča 10b, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 1,014.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Križnik Barič Silvana, Kojsko, Ve-
drijan 5a, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,164.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Križnik Eric, Kojsko, Vedrijan 5a, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 1,745.000 SIT, od-
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govornost: ne  odgovarja; Krklec Vesna,
Rogaška Slatina, Sotelska cesta 14, vstop
2. 9. 1992, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kropej Karmen, Nova Gori-
ca, Cankarjeva 5, vstop 2. 9. 1992, vložek
6.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kro-
pej Zora, Nova Gorica, Cankarjeva 5, vstop
2. 9. 1992, vložek 94.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kršič Marija, Nova Go-
rica, Cankarjeva 78, vstop 2. 9 1992, vlo-
žek 413.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kuzmin Bojan, Miren, Miren 183, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 722.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Lah Mira, Do-
bravlje, Male Žablje 68, vstop 2. 9. 1992,
vložek 33.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lango Viljem, Nova Gorica, Gradniko-
ve brigade 41, vstop 2. 9. 1992, vložek
619.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lapajne Igor, Solkan, IX. korpus 73, vstop
2. 9. 1992, vložek 2,951.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Lapajne Marko,
Volčja Draga, Bukovica 28a, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,008.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Lapčič Sonja, Piran,
Rozmanova 40, vstop 2. 9. 1992, vložek
5.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; La-
vrenčič Karmen, Anhovo, Ulica talcev 8,
Deskle, vstop 2. 9. 1992, vložek
351.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lazič Smiljka, Nova Gorica, Kidričeva 26,
vstop 2. 9. 1992, vložek 24.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Leban Lidija, No-
va Gorica, Gradnikove brigade 31, vstop
2. 9. 1992, vložek 17.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Leban Majda, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 23, vstop
19. 5. 1994, vložek 13.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Leban Stamenka, Nova
Gorica, Cankarjeva 74, vstop 2. 9. 1992,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Leban Štefanija, Nova Gorica, Can-
karjeva 20, vstop 2. 9. 1992, vložek
23.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lebeničnik Andrej, Šmarje pri Jelšah, Moč-
le 1, vstop 2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Leskovič Vižin
Eva, Nova Gorica, Ledine 105a, vstop
2. 9. 1992, vložek 24.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Levpušček Marta, Ro-
činj, Semiški breg 3, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 723.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ličen Aleksander, Nova Gorica, Can-
karjeva 74, vstop 2. 9. 1992, vložek
622.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ličen Urška, Branik, Branik 112, vstop
2. 9. 1992, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Likar Silvo, Nova Gorica,
Cankarjeva 42, vstop 2. 9. 1992, vložek
351.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lipar Elizabeta, Nova Gorica, Cankarjeva
50, vstop 2. 9. 1992, vložek 270.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Lipičar Bernar-
da, Nova Gorica, Cankarjeva 13, vstop
2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Lisjak Marjan, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 29, vstop 2. 9. 1992,
vložek 44.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lisjak Nataša, Renče, Mohorini 22,
vstop 2. 9. 1992, vložek 547.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Lorenzetti Sonja,
Nova Gorica, Bratov Hvalič 14, vstop
2. 9. 1992, vložek 149.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Lovrenčič Radko, No-
va Gorica, Sočebranova 13, vstop

2. 9. 1992, vložek 2,114.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Lozar Matjaž, Do-
bravlje, Stomaž 83, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 1,989.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Madon Ema, Nova Gorica, XXX.
divizije 82, vstop 2. 9. 1992, vložek
493.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mačus Andrejka, Dornberk, Draga 11, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 15.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Majcenič Neda, No-
va Gorica, Cankarjeva 54, vstop
2. 9. 1992, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Makorič Viljem, Nova Gori-
ca, Bevkova 28, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,352.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Makuc Karmen, Kojsko, Kojsko 9,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1,116.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Maksimovič
Stanojka, Nova Gorica, Cankarjeva 13, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 12.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Makorič Vladimir,
Nova Gorica, Bevkova 28, vstop
17. 2. 1992, vložek 2,205.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Lozej Davorin, Nova
Gorica, Klementa Juga 10, vstop
17. 2. 1992, vložek 1,031.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Luin Dušan, Seža-
na, Kopriva 13, vstop 17. 2. 1992, vložek
1,031.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Maleševič Rada, Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 51, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 46.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Manfreda Igor, Šempeter pri Gorici,
Na Pristavi 61, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,473.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Maraž Hervin, Dobrovo, Vinograd-
niška 2, vstop 2. 9. 1992, vložek
825.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Markič Majda, Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 57, vstop 2. 9. 1992, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Martinc Jordana, Nova Gorica, Med ogra-
dami 41, vstop 2. 9. 1992, vložek
17.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Martinuš Ivan, Nova Gorica, Kidričeva 33a,
vstop 2. 9. 1992, vložek 351.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Marušič Arman-
do, Nova Gorica, Cankarjeva 26, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,383.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Marušič Sebastjan,
Miren, Opatje selo 8b, vstop 2. 9. 1992,
vložek 516.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Matahlija Biserka, Solkan, Vojkova
8c, vstop 2. 9. 1992, vložek 104.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Matahlija Jo-
sip, Solkan, Vojkova 8b, vstop 2. 9. 1992,
vložek 414.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Matelič Ivan, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 15, vstop 2. 9. 1992, vložek
13.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mavrič Ada, Dobrovo, Kozana 99, vstop
2. 9. 1992, vložek 27.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Mavrič Edvin, Dobro-
vo, Kozana 99, vstop 2. 9. 1992, vložek
207.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mavri Ema, Nova Gorica, Prvomajska 102,
vstop 2. 9. 1992, vložek 743.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Mavri Ljubo, No-
va Gorica, Lemutova 38, vstop 2. 9. 1992,
vložek 2,389.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mavri Viljem, Nova Gorica, Prešer-
nova 13, vstop 2. 9. 1992, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Medvešček Zdravko, Kanal, Čargova 2, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 411.000 SIT, odgo-

vornost: ne  odgovarja; Merljak Ester, Ren-
če, Bilje 121a, vstop 19. 5. 1994, vložek
13.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mihelj Edvard, Nova Gorica, Cankarjeva 20,
vstop 2. 9. 1992, vložek 619.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Mihelj Zdenka,
Šempeter pri Gorici, Na Pristavi 26a, vstop
2. 9. 1992, vložek 557.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Mihocek Biserka, No-
va Gorica, Kidričeva 31c, vstop 2. 9. 1992,
vložek 413.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mijič Radinka, Nova Gorica, Kidri-
čeva 33, vstop 2. 9. 1992, vložek
186.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Miklavc Borut, Dobrovo, Zali breg 7a, vstop
2. 9. 1992, vložek 518.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Mikulin Irena, Dobro-
vo, Medana 60, vstop 2. 9. 1992, vložek
331.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Milanič Djego, Miren, Miren 142d, vstop
2. 9. 1992, vložek 619.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Milenkovič Marina, No-
va Gorica, Kidričeva 31a, vstop 2. 9. 1992,
vložek 94.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Miljič Slobodan, Nova Gorica, XXX.
divizije 15d, vstop 2. 9. 1992, vložek
331.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Milost Ljuba, Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 33, vstop 19. 5. 1994, vložek 13.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Milost Pa-
tricija, Nova Gorica, XXX. divizije 80, vstop
2. 9. 1992, vložek 135.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Mirt Zmago, Nova Go-
rica, Cankarjeva 58, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 34.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mišigoj Viljem, Dobrovo, Brdice pri
Neblem 7, vstop 2. 9. 1992, vložek
990.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mlečnik Danijel, Dornberk, Tabor 8, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,649.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Močnik Bogdan,
Solkan, Milojke Štrukelj 82, vstop
2. 9. 1992, vložek 517.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Močnik Branko, Nova
Gorica, Ul. bratov Hvalič 89, vstop
2. 9. 1992, vložek 619.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Močnik Florjan, Koj-
sko, Gornje Cerovo 57a, vstop 2. 9. 1992,
vložek 17.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mozetič Alan, Šempeter pri Gorici,
Krožna cesta 38, Vrtojba, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,041.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mozetič Damjan, Nova Gorica, Pr-
vomajska 20, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,237.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mozetič Darko, Nova Gorica, Kidriče-
va 32, vstop 2. 9. 1992, vložek
468.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mozetič Roland, Šempeter pri Gorici, A.
Gabrščka 24, vstop 2. 9. 1992, vložek
24.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mozetič Vojko, Renče, Lukežiči 28, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,085.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Možina Ana, Trno-
vo, Trnovo 1n, vstop 2. 9. 1992, vložek
506.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Možir Aleksander, Tolmin, Zalog 9, vstop
2. 9. 1992, vložek 17.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Mugerli Jurca Mira,
Kanal, Gradnikova 5, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 454.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mujkič Mehmedalija, Nova Gorica, Ki-
dričeva 33b, vstop 2. 9. 1992, vložek
990.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Nemec Jimmy, Renče, Bilje 90, vstop



Stran 3974 / Št. 40 / 17. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. 9. 1992, vložek 454.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Nemec Nelida, Renče,
Bilje 102, vstop 17. 2. 1992, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Novako-
vič Zoran, Nova Gorica, Kidričeva 33a, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 27.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Novinec Radivoj,
Nova Gorica, Ul. 25. maja 47, Rožna doli-
na, vstop 2. 9. 1992, vložek 3,677.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Obrovac
Jagoda, Nova Gorica, Kromberška 2, vstop
2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Obrovac Joso, Nova Gorica,
Kromberška 2, vstop 2. 9. 1992, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Okolič Draginja, Nova Gorica, Kromberška
2, vstop 2. 9. 1992, vložek 454.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Orel Kukanja
Zdenka, Nova Gorica, Kidričeva 26c, vstop
2. 9. 1992, vložek 13.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Oršulič Ivo, Nova Gori-
ca, Trubarjeva 7, vstop 2. 9. 1992, vložek
537.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Osirnik Danko, Nova Gorica, Cankarjeva
46, vstop 2. 9. 1992, vložek 27.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Ožbot Nada,
Nova Gorica, vstop 2. 9. 1992, vložek
480.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pahor Jože, Nova Gorica, Jožeta Mihevca
2, vstop 2. 9. 1992, vložek 1,649.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Pajek Dean,
Solkan, M. Klemenčiča 7, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,839.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Pajntar Sergej, Nova Gorica, Le-
mutova 17, vstop 2. 9. 1992, vložek
446.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Panič Ivan, Nova Gorica, Kidričeva 31/43,
vstop 2. 9. 1992, vložek 372.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Paušin Vida, No-
va Gorica, Gradnikove brigade 34, vstop
2. 9. 1992, vložek 619.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Pavlin Suzana, Nova
Gorica, Loke 14a, vstop 2. 9. 1992, vložek
118.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pavšič Felicita, Nova Gorica, Cankarjeva
17, vstop 2. 9. 1992, vložek 21.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Pavzin Danica,
Kojsko, Hum 19a, vstop 2. 9. 1992, vložek
681.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Peičič Antun, Nova Gorica, Kromberška
c. 2, vstop 2. 9. 1992, vložek 207.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Pejakovič Ne-
venka, Solkan, Trg Plenčiča 15, vstop
2. 9. 1992, vložek 7.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Pelicon Ivan, Dobrnberk,
Gregorčičeva 31, vstop 2. 9. 1992, vložek
825.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pelos Mirijam, Šempeter pri Gorici, Cesta
na Čuklje 23b, vstop 2. 9. 1992, vložek
413.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Peranovič Ana, Nova Gorica, Gradnikove
brigade 9, vstop 2. 9. 1992, vložek 54.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Peršolja
Sašo, Renče, Bilje 47, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,725.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Pertot Saša, Nova Gorica, Tolmin-
skih puntarjev 2, vstop 2. 9. 1992, vložek
6.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Per-
tovt Anica, Nova Gorica, Cankarjeva 42,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Petrič Uroš, Aj-
dovščina, Žapuže 113, vstop 2. 9. 1992,
vložek 21.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Petrovčič Cvetko, Dobrovo, Vipolže
6, vstop 2. 9. 1992, vložek 3,048.000 SIT,

odgovornost: ne  odgovarja; Petrovič Nada,
Nova Gorica, Kidričeva 31b, vstop
2. 9. 1992, vložek 7.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Pikula Milorad, Miren, Ore-
hovlje 1a, vstop 2. 9. 1992, vložek
351.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pintar Boris, Radovljica, Vošče 5, vstop
2. 9. 1992, vložek 2,061.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Pipan Zvonko, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 23, vstop
2. 9. 1992, vložek 21.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Pisk Srečko, Solkan,
Soška 22a, vstop 2. 9. 1992, vložek
372.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Planišček Bojan, Prvačina, Prvačina 26a,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1,031.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Plesničar An-
drej, Grgar, Ravnica 53, vstop 2. 9. 1992,
vložek 743.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Plešnar Ivana, Nova Gorica, Tol-
minskih puntarjev 2, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 784.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Poberaj Marjetka, Nova Gorica, Pir-
jevčeva 8, vstop 2. 9. 1992, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Podobnik Drago, Tolmin, Prekomorskih bri-
gad 8, vstop 2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Poljak Martina,
Šempas, Ozeljan 61, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 5.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Popovič Bjelica, Nova Gorica, Gradnikove
brigade 49, vstop 2. 9. 1992, vložek
9.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Po-
povič Marko, Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 49, vstop 2. 9. 1992, vložek 9.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Povšič
Aleš, Grgar, Grgar 119, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,287.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Pregelj Slavko, Renče, Merljaki 33,
vstop 2. 9. 1992, vložek 784.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Preradovič Dan-
ko, Nova Gorica, Vojkova 31, vstop
2. 9. 1992, vložek 322.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Prevolšek Goran, Ro-
gatec, Rogatec 79, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 5.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Prostran Andrija, Šempeter pri Gorici, Ivana
Suliča 4c, vstop 2. 9. 1992, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Prostran Tereza, Šempeter pri Gorici, Ivana
Suliča 4c, vstop 2. 9. 1992, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pufek Ivan, Nova Gorica, Cankarjeva 50,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1,010.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Pulič Marko,
Nova Gorica, Cankarjeva 17, vstop
2. 9. 1992, vložek 17.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Radič Nada, Nova Go-
rica, Kidričeva 33c, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 145.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Raspor Andrej, Vipava, Dolga Poljana
57, vstop 2. 9. 1992, vložek 619.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Rebek Davo-
rin, Črniče, Gojače 45, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,798.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Repič Tomaž, Nova Gorica, Can-
karjeva 34, vstop 2. 9. 1992, vložek
98.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Repovš Ferdinand, Solkan, Josipa Makuca
5, vstop 2. 9. 1992, vložek 864.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Robič Robert,
Gozd Martuljek, Zg. Rute 96, vstop
2. 9. 1992, vložek 21.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Ronkalj Bojana, Nova
Gorica, Cankarjeva 30, vstop 2. 9. 1992,

vložek 619.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Rozman Marjan, Ptuj, K. Mitreju 3,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1,031.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Rožič Zvonka,
Nova Gorica, Cankarjeva 11, vstop
2. 9. 1992, vložek 87.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Rudolf Majda, Ajdovšči-
na, Ustje 33, vstop 2. 9. 1992, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rupnik Darija, Nova Gorica, Pinka Tomažiča
29, vstop 2. 9. 1992, vložek 351.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Rusjan Friderik,
Nova Gorica, Trinka Zamejskega 9, vstop
2. 9. 1992, vložek 2,480.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Rusjan Ljubo, Do-
brovo, Drnovk 3c, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,711.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rus Milena, Šempas, Šempas 92,
vstop 2. 9. 1992, vložek 372.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Rutar Ciril, Nova
Gorica, Cankarjeva 48, vstop 2. 9. 1992,
vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rutar Franko, Solkan, Soška cesta
18, vstop 2. 9. 1992, vložek 866.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Sahačič Mer-
sed, Nova Gorica, XXX. divizije 19b, vstop
2. 9. 1992, vložek 271.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Sahačič Zorica, Nova
Gorica, XXX. divizije 19b, vstop 2. 9. 1992,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Saksida Oton, Dornberk, Prešernova
7a, vstop 2. 9. 1992, vložek 1,468.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Samec Alek-
sander, Dobravlje, Velike Žablje 19, vstop
2. 9. 1992, vložek 521.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Savič Dragica, Šempe-
ter pri Gorici, Ivana Suliča 10b, vstop
2. 9. 1992, vložek 92.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Sedmak Mara, Nova
Gorica, Bazoviška 11, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,946.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Silič Alenka, Miren, Miren 94, vs-
top 19. 5. 1994, vložek 14.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Simčič Adrijana, Gr-
gar, Grgar 35, vstop 2. 9. 1992, vložek
785.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Simčič Lilijana, Kojsko, Hum 38, vstop
2. 9. 1992, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Sklobič Ivan, Nova Go-
rica, Kidričeva 33c, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 1,010.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Skočir Bojan, Nova Gorica, Milo-
ševa 6, vstop 2. 9. 1992, vložek
74.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Sladič Egon, Dutovlje, Dutovlje 75, vstop
2. 9. 1992, vložek 74.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Slivnik Marko, Kosta-
njevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 32,
vstop 2. 9. 1992, vložek 6.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Soban Bogdan,
Šempeter pri Gorici, IX. september 176a,
vstop 17. 2. 1992, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Softič Dolores,
Nova Gorica, Liskur 8, vstop 2. 9. 1992,
vložek 776.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Softič Jasmin, Nova Gorica, Liskur
8, vstop 2. 9. 1992, vložek 519.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Sotlar Bene-
dikt, Nova Gorica, Cankarjeva 78, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,031.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Stambulič Zdenko,
Nova Gorica, Pinka Tomažiča 36, vstop
2. 9. 1992, vložek 586.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Stevanovič Savo, Nova
Gorica, Gregorčičeva 15, vstop 2. 9. 1992,
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vložek 517.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Stojko Marjan, Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 49, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 166.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Strehar Franko, Dobrovo, Vipolže
76a, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,804.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Strgar Miran, Kanal, Grajska 18, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 460.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Stubelj Benjamin,
Renče, Renče 39d, vstop 17. 2. 1992, vlo-
žek 724.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Suban Nada, Komen, Gorjansko 89,
vstop 2. 9. 1992, vložek 143.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Sulič Benjamin,
Prvačina, Prvačina 215a, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,581.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Sulič Roland, Nova Gorica, Can-
karjeva 16, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,060.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šavle Sandi, Šempeter pri Gorici, Na
Pristavi 16, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,269.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ščuka Julijan, Šempeter pri Gorici,
Goriška 14, vstop 2. 9. 1992, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ščuka Robert, Štanjel, vstop 2. 9. 1992,
vložek 418.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Šifrer Vanda, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 4c, vstop 2. 9. 1992, vložek
998.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šinigoj Darko, Dornberk, Zalošče 28a, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 1,649.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Šinigoj Irena,
Šempeter pri Gorici, Laze 40, vstop 19. 5.
1994, vložek 14.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Širec Anton, Volčja Draga, Bu-
kovica 63, vstop 2. 9. 1992, vložek
13.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Širok Cvetka, Nova Gorica, Ul. 25. junija
13, vstop 2. 9. 1992, vložek 17.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Škarja Mitja,
Nova Gorica, Rutarjeva 2, vstop 2. 9. 1992,
vložek 54.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šomen Neva, Anhovo, Ulica talcev 4,
Deskle, vstop 2. 9. 1992, vložek
207.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Špacapan Aleksander, Šempeter pri Gorici,
Bratuževa 16, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,082.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Špacapan Patrik, Nova Gorica, Can-
karjeva 20, vstop 2. 9. 1992, vložek
421.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Štakul Alan, Nova Gorica, Podsabotin 9,
vstop 2. 9. 1992, vložek 679.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Štefanič Milan,
Nova Gorica, Cankarjeva 30, vstop
2. 9. 1992, vložek 28.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Štrancar Mira, Štanjel,
Bogo 4, vstop 2. 9. 1992, vložek
435.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Štrancar Severin, Nova Gorica, Gradnikove
brigade 29, vstop 2. 9. 1992, vložek
102.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šuligoj Bojana, Renče, Bilje 121, vstop
2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Šuligoj Miroslav, Čepovan,
Lokovec 50, vstop 2. 9. 1992, vložek
2.473.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šuligoj Žarko, Solkan, Matije Doljaka
4, vstop 2. 9. 1992, vložek 2,329.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Talič Senad,
Nova Gorica, Cankarjeva 9, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,374.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Tence Marinka, No-

va Gorica, Cankarjeva 50, vstop
2. 9. 1992, vložek 337.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Tinunin Vladimir, Nova
Gorica, Cankarjeva 30, vstop 2. 9.1992,
vložek 823.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Tometič Josip, Pitomaža, Prerado-
viča 106, vstop 2. 9. 1992, vložek
351.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Tomsič Rozana, Renče, Bilje 73, vstop
19. 5. 1994, vložek 13.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Tovornik Srdan, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 29, vstop
17. 2. 1992, vložek 2,183.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Trebec Tavčar Ja-
nja, Dutovlje, Dutovlje 40b, vstop
2. 9. 1992, vložek 717.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Trivič Nada, Nova Gori-
ca, Cankarjeva 52, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Troha Ivana, Šempas, Šmihel 4a, vstop
2. 9. 1992, vložek 598.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Trošt Lucijan, Col, Col
51, vstop 2. 9. 1992, vložek 21.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Trošt Niko, Aj-
dovščina, Pot v Zapuže 15, vstop
17. 2. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Turk Silva, Pristava pri
Mestinju, Nezbiže 9, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Turk Vanda, Branik, Branik 22a, vstop
2. 9. 1992, vložek 620.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Tutič Daniel, Jesenice,
Tomšičeva 8, vstop 2. 9. 1992, vložek
825.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Uršič Dušan, Kanal, Gradnikova 28, vstop
2. 9. 1992, vložek 691.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Ušaj Aleš, Nova Gori-
ca, M. Klemenčiča 16, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,484.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Ušaj Suzana, Solkan, Vojkova 8,
vstop 2. 9. 1992, vložek 510.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Valič Duško, Sol-
kan, Vezna pot 1, vstop 2. 9. 1992, vložek
877.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Varadin Kata, Nova Gorica, Kidričeva 33,
vstop 2. 9. 1992, vložek 316.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Vasiljevič Zoran,
Tolmin, Žagarjeva 4, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vatralj Vladimir, Nova Gorica, Cankarjeva
44, vstop 2. 9. 1992, vložek 118.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Verbek Bran-
ko, Nova Gorica, 25. maja 5, Rožna dolina,
vstop 2. 9. 1992, vložek 967.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Vetrih Majda,
Šempas, Vitovlje 45a, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 414.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vidmar Božidar, Šempas, Ozeljan 62a,
vstop 2. 9. 1992, vložek 1,484.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Vidmar Denis, No-
va Gorica, Gradnikove brigade 29, vstop
2. 9. 1992, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Vidmar Mitjan, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 29, vstop 2. 9. 1992,
vložek 21.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vidovič Fikra, Nova Gorica, Erjavčeva
45, vstop 2. 9. 1992, vložek 7.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vižinitin Žarko,
Prvačina, Prvačina 39, vstop 2. 9. 1992,
vložek 285.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vodopivec Denis, Nova Gorica, Pr-
vomajska 54, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,547.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vodopivec Miran, Dornberk, Zalošče
34, vstop 2. 9. 1992, vložek 14.000 SIT,

odgovornost: ne  odgovarja; Vodopivec Sa-
šo, Miren, Opatje selo 42, vstop
2. 9. 1992, vložek 2,622.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vrabec Milan, Du-
tovlje, Pliskovica 64, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 703.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vuga Izidora, Kojsko, Gonjače 2, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 1,359.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vuga Silvana,
Kojsko, Gonjače 1u, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 8.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vuga Stojan, Dobrovo, Kozana 124, vstop
2. 9. 1992, vložek 2,120.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vujičič Kristina, No-
va Gorica, Kidričeva 33, vstop 2. 9. 1992,
vložek 331.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Zadravec Beti, Grgar, Grgar 10,
vstop 2. 9. 1992, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Zafred Irma, Grgar,
Grgar 93, vstop 2. 9. 1992, vložek
135.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Zahar Marjan, Nova Gorica, Loke 28, vstop
2. 9. 1992, vložek 1,814.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Zejnič Asim, Sol-
kan, Trg Plenčiča 19, vstop 2. 9. 1992, vlo-
žek 454.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Zelinšček Franko, Nova Gorica, Ki-
dričeva 32, vstop 2. 9. 1992, vložek
28.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Zi-
mic Boris, Nova Gorica, Gradnikove brigade
17, vstop 2. 9. 1992, vložek 1,031.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Zlatoper Igor,
Trnovo pri Gorici, Trnovo 1g, vstop
2. 9. 1992, vložek 825.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Znidarčič Dejan, Nova
Gorica, Bratov Hvalič 19, vstop 2. 9. 1992,
vložek 1,649.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Zupanc Nevenka, Nova Gorica,
Cankarjeva 26, vstop 2. 9. 1992, vložek
677.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Zupanc Viktor, Srednja vas v Bohinju, Sred-
nja vas 87, vstop 2. 9. 1992, vložek
308.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Zupančič Karmen, Dornberk, Brdo 4b, vs-
top 2. 9. 1992, vložek 516.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žerjal Zoran, Aj-
dovščina, Tovarniška 3b, vstop 2. 9. 1992,
vložek 2,061.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Živec Cvetka, Šempas, Osek 48,
vstop 2. 9. 1992, vložek 7.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žižmonc Darjo,
Šempeter pri Gorici, 9. septembra 50, Vrtoj-
ba, vstop 2. 9. 1992, vložek 753.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Žižmond Tatja-
na, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 2b,
vstop 2. 9. 1992, vložek 207.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Žnidarčič David,
Kanal, Partizanska 26, vstop 2. 9. 1992,
vložek 2,007.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Žnidarčič Zdenka, Grgar, Grgar
156, vstop 2. 9. 1992, vložek 383.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Winkler
Martina, Ankaran, Kolomban 49, vstop
2. 9. 1992, vložek 15.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Winkler Zlatka, Renče,
Merljaki 37, vstop 2. 9. 1992, vložek
619.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bizjak Renato Mihael, izstop 28. 12. 1995;
Bizjak Breda, Tolmin, Bevkova 2, vstop
28. 12. 1995, vložek 901.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Makuc Darko, iz-
stop 1. 5. 1996; Makuc Stanislava, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 19, vstop 1. 5.
1996, vložek 965.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Tomažič Franc, Nova Gori-
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ca, Cankarjeva 40, vstop 17. 2. 1992, vlo-
žek 949.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Stubelj Benja-
min, Makuc Darko, Tovornik Srdan, Sam-
brožič Drago in Merljak Ester, vstopili 19. 5.
1995.

Dejavnost se razširi za: leasing posli; sto-
ritve zastavljalnic.

Rg-1442
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01818 z dne 30. 12.
1999 pri subjektu vpisa MERCA-
TOR-GORIŠKA, Trgovina in storitve d.d.,
sedež: Gregorčičeva 19, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/00705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapi-
snika skupščine, razširitev dejavnosti in pred-
ložitev čistopisa statuta s temile podatki:

Matična št.: 5001552
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1999:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 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; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapet-
ami, čistili; 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.

Sprememba statuta z dne 21. 12. 1999.

Rg-1444
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/01696 z dne 22. 12.
1999 pri subjektu vpisa EKOTES, Poslov-
ne storitve d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Industrijska 7, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01935/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5547865
Firma: EKOTES, Poslovne storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: EKOTES, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bremec Nevenka, Nova

Gorica, Industrijska 7, vstop 22. 11. 1991,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-1446
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01795 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa SAOP, Računalništvo
d.o.o., sedež: Cesta goriške fronte št. 46,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/00994/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5383129
Ustanovitelj: Puc Tomaž, Nova Gorica,

Gradnikove brigade 59, vstop 7. 10. 1999,
vložek 11,952.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-1455
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01693 z dne 21. 12.
1999 pri subjektu vpisa LUCIJA TRGOVI-
NA, d.o.o., Trgovsko podjetje, Tovar-
niška c. 5, Ajdovščina, sedež: Tovar-
niška 5, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/02574/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5638313
Firma: LUCIJA TRGOVINA d.o.o.
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška ce-

sta 68.

Rg-1462
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01643 z dne 16. 12.
1999 pri subjektu vpisa PINEX, Projekti-
ranje, inženiring, export d.o.o., sedež:
Gregorčičeva 20, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/00274/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenikov in
spremembo poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5284929
Ustanovitelj: Vedenik Ervin, Tolmin, Gre-

gorčičeva 20, vstop 20. 6. 1989, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vedenik Leon in Vedenik Tamara, iz-
stopila 17. 2. 1997.

Rg-1465
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01641 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO,
Gradbeni materiali, d.d., sedež: Vojkova
ulica 1, 5210 Anhovo, pod vložno

št. 1/00127/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5043816
Osnovni kapital: 8.823,130.000 SIT.

Rg-1467
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01618 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa ALPSKI TURISTIČNI
CENTER KANIN, Bovec d.o.o., sedež:
Dvor 43, 5230 Bovec, pod vložno
št. 1/00658/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala,
vstop družbenika, spremembo članov nad-
zornega sveta in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5098092
Osnovni kapital: 156,660.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Bovec, Bovec, Trg

Golobarskih žrtev 8, vstop 3. 11. 1999, vlo-
žek 4,380.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Član nadzornega sveta: Štrukelj Teodor,
izstop 3. 11. 1999 ter Kaltnekar Zorko, vs-
top 3. 11. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1999.

Rg-1468
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01653 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa SERVIS STORITEV
d.o.o., Kosovelova 8, Idrija, sedež: Koso-
velova 8, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/01177/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5408881
Osnovni kapital: 3,356.302,70 SIT
Ustanoviteljica: Lazar Mirica, Idrija, Gore

16a, vstop 3. 8. 1990, vložek
3,356.302,70 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-1469
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01667 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa REJA, Podjetje za trans-
port in špedicijo d.o.o., Vrtojba, sedež:
Mednarod. mejni prehod obj. F1, 5290
Šempeter, pod vložno št. 1/00421/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5299691
Sedež: 5290 Šempeter, Mednarodni

prehod 2a, Vrtojba.

Rg-1472
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01617 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa INTRA LIGHTING, Pro-
izvodnja svetil, inženiring in oprema ob-
jektov d.o.o., sedež: Vipavska 68, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00315/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5290457
Sedež: 5291 Miren, Miren 137b.

Rg-1474
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01632 z dne 14. 12. 1999
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pri subjektu vpisa ELEKO, Proizvodnja in
trgovina elektronskih in kovinskih izdel-
kov d.o.o., sedež: Cesta na Čuklje 56,
Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/00984/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika in
spremembo poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5379679
Ustanovitelj: Švara Karel, Šempeter pri

Gorici, Cesta na Čuklje 56, Vrtojba, vstop
14. 12. 1989, vložek 1,511.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Švara Vanja, iz-
stop 2. 3. 1999.

Rg-1476
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01670 z dne 14. 12. 1999
pod št. vložka 1/03963/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1469410
Firma: SKRB, Svetovanje, Knjigo-

vodstvo, Računovodstvo, Bilanciranje
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Trg sv. Ahacija 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Poženel Anka, Črni vrh

nad Idrijo, Črni vrh 51, vstop 25. 11. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Poženel Anka, imenovana 25. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nas-
tanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih 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 (cate-
ring); 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
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; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-1478
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01609 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa MERA GRADBENIŠTVO
MEMEDOVSKI & CO d.n.o., sedež: Prvo-
majska 37, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/03866/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1337815
Ustanoviteljica: Ramani Nevzat, izstop

18. 8. 1999; Memedovski Razija, Mogorče,
vstop 18. 8. 1999, vložek 25.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Memedovski Razija, imenovana
18. 8. 1999, je izvzeta od zastopanja.

Rg-1480
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01664 z dne 7. 12. 1999
pri subjektu vpisa AVTOMAGAZIN, Trgov-
sko in servisno podjetje Nova Gorica
d.o.o., sedež: Vipavska cesta 16a, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/02495/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5616603
Firma: AVTOMAGAZIN, Trgovsko in

servisno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOMAGAZIN d.o.o.

Rg-1488
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01604 z dne 1. 12. 1999
pri subjektu vpisa ROTOS, Proizvodnja
strojne opreme d.o.o., Idrija, sedež: Voj-
kova 4, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/03131/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5771617
Osnovni kapital: 4,099.807,60 SIT
Ustanovitelj: IMP, Tovarna instalacijske

opreme d.d., Idrija, Vojkova 4, vstop 29. 5.
1995, vložek 4,099.807,60 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-1496
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01675 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa YUROP, Transport, tr-
govina, računovodstvo, Šempeter pri
Gorici d.o.o., sedež: Bratuževa 7, 5290
Šempeter, pod vložno št. 1/00331/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5292859
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ce-

sta goriške fronte št. 46.

Rg-1501
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01638 z dne 13. 12. 1999
pri subjektu vpisa PITT, proizvodnja, inže-
niring, tehnologija, trženje d.o.o., sedež:
Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00476/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in spremembo ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310644
Sedež: 5000 Nova Gorica, Partizan-

ska 55
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Miran, Šempas,

Šempas 169d, vstop 28. 11. 1989, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov

za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin skovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov.

NOVO MESTO

Rg-1342
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01119 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa KATANA, Trgov-
sko podjetje d.o.o. Gradac, sedež: Gra-
dac 135, 8332 Gradac, pod vložno
št. 1/01443/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, uskladitev dejavnosti z ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5435463
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Govednik Peter, Gradac,

Gradac 135, vstop 16. 11. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-

padkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
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; 6022
Dejavnost taksistov; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7470 Čiščenje stavb; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1344
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01118 z dne 10. 1.
2000 pri subjektu vpisa OBRTNA
ZADRUGA HRAST z.o.o. Novo mesto, se-
dež: Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 2/00006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris članov zadruge
in zmanjšanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5062322
Osnovni kapital: 8,007.560 SIT
Ustanovitelji: Božič Ivan, Bratkovič Cvet-

ka, Gazvoda Martin, KOPROS, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., Koračin
Branko, Korent Ivan, Luzar Miha, Medle
Alojz, Novak Jože, Opara Stane, Ovniček
Boštjan, Penca Jože, Šmajdek Sandi, Šo-
bar Franc, Vesel Anton, Vidmar Brane, Vid-
mar Franc in Zaletelj Vinko, vsi izstopili 9. 9.
1999.

Rg-1347
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01123 z dne 7. 1.
2000 pri subjektu vpisa
MERCATOR-KMETIJSKA ZADRUGA
SUHA KRAJINA, kmetijstvo, trgovina,
proizvodnja in storitve z.o.o., sedež: Graj-
ski trg 3, 8360 Žužemberk, pod vložno
št. 2/00046/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme ter uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5151678
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA SUHA

KRAJINA, kmetijstvo, trgovina, proizvod-
nja in storitve z.o.o.

Skrajšana firma: KZ SUHA KRAJINA
z.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
24630 Proizvodnja eteričnih olj; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
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25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 36630 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kme-
tij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost 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
Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74820 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-1350
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00005 z dne 6. 1.
2000 pri subjektu vpisa ZADRUŽNA
HRANILNO KREDITNA SLUŽBA
ČRNOMELJ p.o., sedež: Kolodvorska 39,
8340 Črnomelj, pod vložno
št. 4/00249/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5228107
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Ljubenko Silva, razrešena 31. 12.
1999 kot vršilka dolžnosti vodje hranilno
kreditne službe.

Rg-1351
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00006 z dne 6. 1.
2000 pri subjektu vpisa ZARJA, stanovanj-
sko podjetje d.d. Novo mesto, sedež:
Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02517/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in spremembo nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5617189
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Horvat Stojan, razrešen 31. 12.
1999 kot predsednik uprave; zastopnik So-
mrak Marjan, Novo mesto, V Brezov log 1a,
imenovan 1. 1. 2000, kot predsednik upra-
ve zastopa in predstavlja družbo neomeje-
no.

Člani nadzornega sveta: Somrak Mar-
jan, izstop 22. 12. 1999.

Rg-1353
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00003 z dne 4. 1.
2000 pri subjektu vpisa VARSTVENO
DELOVNI CENTER NOVO MESTO, sedež:
Šmihel 1, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/04148/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1462407
Sedež: 8000 Novo mesto, Šmihel 3.

Rg-1354
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01132 z dne 4. 1.
2000 pri subjektu vpisa MOST, podjetje
za blagovni promet na drobno in debelo
d.o.o., sedež: Vavta vas 41a, 8351 Stra-
ža, pod vložno št. 1/00365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča skrajšano firmo,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5304032
Skrajšana firma: MOST d.o.o., Vavta

vas 41a, Straža
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Martin, Straža, Vav-

ta vas 41a, vstop 12. 1. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 2000:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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;
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51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-

javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost 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); 60240
Cestni 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 promet-
nih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 74820 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-1365
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00965 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa BETI TRIKOTAŽNE
TKANINE, Proizvodnja trikotažnih tkanin,
d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/02527/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev k družbi: BETI, Tekstilna industrija, d.d.,
Tovarniška 2, Metlika, vpisane v reg.
vl. 1/42/00 s temile podatki:

Matična št.: 5617987
Pripojitev k BETI, Tekstilna industrija,

d.d., Tovarniška 2, Metlika, vpisane v reg.
vl. 1/42/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 8. 12. 1999.

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

Rg-1371
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00982 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa LINDIČ & PLUT,
trgovinska družba d.n.o. Črnomelj, se-
dež: Ručetna vas 9, 8340 Črnomelj, pod

vložno št. 1/03888/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenika, povečanje osnovnega ka-
pitala in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5943183
Firma: TRGOVSKA HIŠA DOMINA,

Družba za trgovino in posredovanje
d.o.o., Črnomelj

Skrajšana firma: TRGOVINSKA HIŠA
DOMINA d.o.o. Črnomelj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,945.519,50 SIT
Ustanoviteljica: Lindič Borut, izstop

8. 12. 1999; Plut Nevenka, Semič, Semič
44c, izstop iz d.n.o. in vstop v d.o.o. 8. 12.
1999, vložek 2,945.519,50 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Plut Nevenka, razrešena 8. 12.
1999 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 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; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51150 Posredništvo pri proda-
ji 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
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-
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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; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in 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;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
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; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejav-
nost menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. ter spre-
memba firme iz: LINDIČ & PLUT trgovinska
družba d.n.o. Črnomelj v: TRGOVSKA HIŠA
DOMINA Družba za trgovino in posredovanje
d.o.o., Črnomelj, vpisana v sodni register s
sklepom Srg 982/99, z dne 27. 12. 1999.

Rg-1366
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00964 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa BETI MODNA
OBLAČILA, Proizvodnja modnih oblačil,
d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/02526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev k družbi: BETI, tekstilna industrija, d.d.,
Tovarniška 2, Metlika, vpisane na reg.
vl. 1/42/00 s temile podatki:

Matična št.: 5618029
Pripojitev k BETI, Tekstilna industrija,

d.d., Tovarniška 2, Metlika, vpisane na reg.
vl. 1/42/00 na podlagi pripojitvene ogod-
be z dne 8. 12. 1999.

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

Rg-1375
Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-

pom Srg št. 99/00963 z dne 27. 12. 1999
pri subjektu vpisa BETI, Tekstilna industrija,
d.d., Metlika, sedež: Tovarniška 2, 8330
Metlika, pod vložno št. 1/00042/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in zastopnika ter spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5043794
Firma: BETI, Tekstilna industrija, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kozjan Viktor, razrešen 21. 12.
1999 kot direktor finančno računovodske-
ga sektorja.

Dejavnost, izbrisana dne 27. 12. 1999:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 40300 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55510 Dejavnost menz; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 74150 Dejavnost holdingov;
74400 Oglaševanje.

Sprememba statuta z dne 8. 12. 1999.

Rg-1376
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01111 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa R & F, Računovod-
ske in finančne storitve, d.o.o., sedež:
Župančičevo sprehajališče 2, 8000 No-
vo mesto, pod vložno št. 1/03868/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5906865
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Primic Gorazd, Novo me-

sto, Jurčičeva 4, vstop 29. 5. 1995, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bukovec Jožica, Straža, Gradiška 39,
vstop 29. 5. 1995, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 27. 12. 1999:
6711 Storitve finančnih trgov; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67110 Dejavnost
finančnih trgov; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74150 Dejavnost holdingov;
74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1999.

Rg-1379
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01108 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa TURBOTECH, re-
mont, servis in montaža energetskih na-
prav in opreme d.o.o., Šentjernej, sedež:
Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, pod vlož-
no št. 1/04000/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, dejavnosti, zastopnika in po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1214462
Firma: TURBOTECH, remont, servis in

montaža energetskih naprav in opreme,
d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: TURBOTECH, d.o.o.,
Novo mesto

Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljan-
ska cesta 36

Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: TURBOTECH, podjetje za

projektiranje, proizvodnjo, remont, servisi-
ranje in montažo energetskih naprav d.o.o.,
Karlovac, Republika Hrvaška, Mala Švarča
št. 155, vstop 28. 5. 1997, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kralj Ivan, razrešen 14. 12. 1999;
prokurist Bukovec Mitja, Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 44, imenovan 14. 12. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 27. 12. 1999:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Rg-1381
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00972 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/04154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev ko-
manditne družbe s temile podatki:

Matična št.: 1471317
Firma: RIBARIČ & CO, opravljanje te-

renskih del, k.d., Metlika
Skrajšana firma: RIBARIČ & CO, k.d.,

Metlika
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 8330 Metlika, Božakovo 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Ribarić Dušan – komple-

mentar, Kamanje, Hrvaška, Orljakovo 36e,
vstop 7. 12. 1999, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem in en komandi-
tist.

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

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
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; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi 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;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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; 74300 Tehnič-
no preizkušanja in analiziranje.

Pogodba o ustanovitvi komanditne druž-
be z dne 7. 12. 1999.

Rg-1383
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00988 z dne 23. 12.
1999 pri subjektu vpisa AMBIENS, projek-
tiranje in inženiring, Črnomelj, d.o.o., se-
dež: Na utrdbah 8, 8340 Črnomelj, pod

vložno št. 1/02145/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5580323
Osnovni kapital: 2,941.500 SIT
Ustanovitelj: Banovec Branko, Črnomelj,

Zelena pot 9a, vstop 25. 1. 1992, vložek
2,941.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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;
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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 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; 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; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 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; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-1384
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00987 z dne 21. 12.
1999 pri subjektu vpisa DOLENJKA, trgo-
vina na debelo in drobno Novo mesto,
d.d., sedež: Glavni trg 23, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00012/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025141
Člani nadzornega sveta: Muller Iztok –

član, Jerman Marjan – član, Veselič Brane
– član, Jordan Marija – članica, Vencelj
Stane – namestnik predsednika in Bohorič
Jože – predsednik, vsi izstopili 17. 12.
1999; Bohorič Jože, Jerman Marjan, Mul-
ler Iztok, Veselič Branko, Jarc Stane in Ven-
celj Stane, vstopili 17. 12. 1999.

Rg-1385
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00989 z dne 20. 12.
1999 pri subjektu vpisa BONUM, proizvod-
no trgovsko podjetje Šentrupert, d.o.o.,
sedež: Prelesje 33, 8232 Šentrupert,
pod vložno št. 1/00610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšano firmo, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5323339
Firma: BONUM, proizvodno trgovsko

podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: BONUM, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,420.000 SIT
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Ustanovitelja: Jurglič Božidar in Jurglič
Silva, oba Šentrupert, Prelesje 33, vstopila
15. 12. 1989, vložila po 1,210.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
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; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na

debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1999.

Rg-1390
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00969 z dne 14. 12.
1999 pri subjektu vpisa GPG NOVO
MESTO, podjetje za izvajanje gradbenih
del d.o.o., Novo mesto, sedež: Kandijska
cesta 60, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/04093/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev k GRADBENO
PODJETJE GROSUPLJE, d.d. Ljubljana,
Emonska 8, ter spremembo družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 1403923
Ustanovitelj: Papež Franc, izstop 29. 11.

1999; GRADBENO PODJETJE
GROSUPLJE, d.d., Ljubljana, Emonska 8,
vstop 23. 3. 1999, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Pripojitev k GRADBENO PODJETJE
GROSUPLJE, d.d., Ljubljana, Emonska 8,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
8. 12. 1999.

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

Rg-1393
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/00966 z dne 30. 12.
1999 pri subjektu vpisa BETI, Tekstilna
industrija, d.d., sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/00042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-

tev prevzetih družb: BETI MODNA
OBLAČILA, d.o.o., Metlika (1/2526/00),
BETI TRIKOTAŽNE TKANINE d.o.o. Metli-
ka (1/2527/00) s temile podatki:

Matična št.: 5043794
Pripojitev BETI MODNA OBLAČILA, Pro-

izvodnja modnih oblačil, d.o.o., Metlika, To-
varniška 2, vpisane na reg. vl. 1/2526/00,
BETI TRIKOTAŽNE TKANINE, Proizvodnja
trikotažnih tkanin, d.o.o., Metlika, Tovar-
niška 2, vpisana v reg. vl. 1/2527/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 12.
1999.

Rg-2673
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00101 z dne 1. 2.
2000 pri subjektu vpisa NEOPLAN, Pro-
jektivni biro d.o.o., sedež: Kočevarjeva
2, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03797/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo poslovnih de-
ležev, spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5919487
Osnovni kapital: 5,339.830,28 SIT
Ustanovitelja: Malenšek Jože, Novo me-

sto, Nad mlini 76, vstop 19. 10. 1995, vlo-
žek 2,669.915,14 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žerajić Duško, Novo mesto,
Smolenja vas 97, vstop 19. 10. 1995, vlo-
žek 2,669.915,14 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 1. 2. 2000:
511 Posredništvo; 721 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 723 Obdela-
va podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 2000:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 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; 74150 Dejavnost
holdingov; 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; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
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janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pod šifro K 74.120, ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 12. 1999.

Rg-2674
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00001 z dne 1. 2.
2000 pri subjektu vpisa RONI TRGOVINA
d.o.o. Novo mesto, sedež: Novi trg 1,
8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01982/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538254
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljan-

ska cesta 27
Osnovni kapital: 2,509.187,91 SIT
Ustanovitelji: Matoh Robert, Novo me-

sto, Paderšičeva 23, vstop 21. 10. 1991,
vložek 2,509.187,91 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 1. 2. 2000:
5523 Druge nastanitve za krajši čas.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 2000:
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov.

Rg-2675
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00099 z dne 1. 2.
2000 pod št. vložka 1/04165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev tuje
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 1490885
Firma: PARKER-HANNIFIN

CORPORATION 6035 Parkland Boule-
vard, Cleveland, Ohio, USA,
PODRUŽNICA V NOVEM MESTU

Sedež: 8000 Novo mesto, Velika Buč-
na vas 7

Ustanovitelj: PARKER-HANNIFIN
CORPORATION, OH 44124-4141 Cleve-
land, Ohio, 6035 Parkland Boulevard, vstop
29. 11. 1999, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kastrevc Dušan, Novo mesto, Velika
Bučna vas 7, imenovan 29. 11. 1999, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 2000:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Sklep o ustanovitvi tuje podružnice z dne
29. 11. 1999.

Rg-2677
Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-

pom Srg št. 2000/00184 z dne 1. 2. 2000
pri subjektu vpisa NOVOLES, lesna industri-
ja Straža, d.d., sedež: Na žago 6, 8351
Straža, pod vložno št. 1/00061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
pooblastila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5038618
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Novina Zvonko, Dolenjske Toplice,
Dolenje Gradišče 6, razrešen 29. 8. 1997
in imenovan za generalnega direktorja, ki
kot enočlanska uprava zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-2678
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00183 z dne 1. 2.
2000 pri subjektu vpisa AKRIPOL, pro-
izvodnja in predelava polimerov, d.d., se-
dež: Prijateljeva 11, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/01066/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038677
Član nadzornega sveta: Konestabo Ivan,

izstop 9. 12. 1999 ter Kramar Andreja,
vstop 9. 12. 1999.

Rg-2679
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00179 z dne 31. 1.
2000 pri subjektu vpisa SREDNJA
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, p.o.,
sedež: Ulica talcev 3a, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089115
Firma: EKONOMSKA ŠOLA NOVO

MESTO
Skrajšana firma: EŠNM
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Zupančič Jože, Novo mesto, Ilke
Vaštetove 18a, razrešen 6. 1. 2000 kot rav-
natelj in ponovno imenovan za zastopnika,
ki zastopa šolo kot v.d. direktorja zavoda in
ravnatelja poklicne in strokovne šole ter stro-
kovne gimnazije; zastopnik Gašperšič Bo-
žo, Novo mesto, Cesarjeva 18, imenovan
16. 1. 2000, zastopa šolo kot pomočnik
ravnatelja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 2000:
72300 Obdelava podatkov; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 80210
Srednješolsko splošno izobraževanje;
80220 Srednješolsko poklicno in strokov-
no izobraževanje; 80301 Višješolsko izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, zavod
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda z dne 6. 1. 2000.

Rg-2680

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 2000/00200 z dne
31. 1. 2000 pri subjektu vpisa ARXFARM,
trgovina in storitve, Darča, d.o.o., se-
dež: Drča 60, 8310 Šentjernej, pod
vložno št. 1/02917/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5721482
Firma: ARXFARM, naravni proizvodi in

eterična olja, d.o.o., ARXFARM, natural
products and essential oils, d.o.o.

Skrajšana firma: ARXFARM, d.o.o.
Sedež: 8310 Šentjernej, Turopolje 7
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 2000:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 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; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9304 Druge dejavnosti za nego te-
lesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
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Rg-2681
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00166 z dne 31. 1.
2000 pri subjektu vpisa KRKA
ZDRAVILIŠČA, zdraviliške, turistične in
gostinske storitve, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Germova ulica 5, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/02355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, poštne številke in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5600120
Sedež: 8501 Novo mesto, Ljubljan-

ska cesta 26
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

12. 1. 2000.

Rg-2682
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00181 z dne 24. 1.
2000 pri subjektu vpisa RIBERA, Veletrgo-
vina, izvoz, uvoz, d.o.o., sedež: Stari trg
5a, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/04150/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5335817
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Grošelj-Murćehajić Jožefa, Trebnje,
Stari trg 5a, imenovana 3. 11. 1999.

Rg-2683
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00132 z dne 19. 1.
2000 pri subjektu vpisa DOLENJKA IZBIRA,
družba pooblaščenka, d.d., Glavni trg 23,
Novo mesto, sedež: Glavni trg 23, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/04067/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 1357484
Sprememba statuta z dne 7. 12. 1999.

Rg-2684
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01127 z dne 19. 1.
2000 pri subjektu vpisa ANCELJ, izdelava
orožja in promet z lovskim ter športnim
orožjem in opremo, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Lebanova 3, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01111/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skrajšano firmo, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo na-
slova družbenikov in zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5398410
Skrajšana firma: ANCELJ d.o.o.
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ancelj Anton, Novo mesto,

Smrečnikova ulica št. 28, vstop
15. 7. 1990, vložek 3,250.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Ancelj Danica, Novo
mesto, Smrečnikova ulica št. 28, vstop
22. 4. 1994, vložek 3,250.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ancelj Anton, imenovan 15. 7. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Ancelj Danica, imenovana 22. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 2000:
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-

izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2960 Proizvodnja orožja in streliva; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pod šifro
K 74.12, ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti.

Rg-2685
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00071 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/04161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1490818
Firma: TERBO, proizvodnja, storitve in

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šmihel 48
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Miran, Novo mesto,

Šmihel 48, vstop 7. 1. 2000, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Miran, imenovan 7. 1. 2000,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 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; 01300 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 14110 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 14130
Pridobivanje skrilavcev; 14210 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 14220 Pridobivanje
gline in kaolina; 14500 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 15320 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 15520 Pro-
izvodnja sladoleda; 15860 Predelava čaja
in kave; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 15880 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15960
Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 17300 Plemenitenje tek-
stilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 18240 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 22110 Izdajanje knjig; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 31620 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga 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; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 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; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posred-
ništvo 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; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 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; 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; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi 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 dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejav-

nost premičnih gostinskih obratov; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni 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 promet-
nih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Akt o ustanovitvi družbe z dne 7. 1.
2000.

Rg-2686
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00098 z dne 17. 1.
2000 pri subjektu vpisa PAN-JAN, pro-
izvodno in trgovsko podjetje Trebnje
d.o.o., sedež: Obrtniška ulica št. 33,
8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/00709/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5338247
Firma: PAN-JAN, proizvodno in trgov-

sko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: PAN-JAN d.o.o.
Sprememba družbene pogodbe z dne

13. 1. 2000.

Rg-2687
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00073 z dne 14. 1.
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2000 pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna
industrijskih tesnil in orodij d.o.o., Veli-
ka Loka, sedež: Velika Loka 70, 8212
Velika Loka, pod vložno št. 1/01785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5496055
Ustanovitelja: Benedičič Marko, izstop

15. 9. 1999; Kovačič Alfonz, izstop 15. 9.
1999; Haecker Heinz-Peter, Toenisvorst,
Nemčija, Kraehenfeld 19, vstop 10. 5.
1999, vložek 3,329.207,60 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Novak Franc, izstop
9. 12. 1999; DONIT TESNIT, družba za pro-
izvodnjo tesnilnih materialov, d.d., Medvo-
de, Cesta komandanta Staneta 38, vstop
27. 3. 1998, vložek 17,167.999,80 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-2688
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1996/00336 z dne 13. 1.
2000 pri subjektu vpisa NOVOLINE, fi-
nančne in poslovne storitve d.o.o. Novo
mesto, sedež: Cesta komandanta Sta-
neta 38, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01256/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve deležev, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5410312
Sedež: 8000 Novo mesto, Kandij-

ska 32
Osnovni kapital: 12,671.882,95 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industrija,

p.o., izstop 1. 3. 1993; KOLPA, podjetje za
proizvodnjo in predelavo plastičnih mas, p.o.,
Metlika, izstop 1. 5. 1993; SLOVENIJALES,
družba za razvoj in financiranje DRF d.o.o.,
Ljubljana, izstop 2. 11. 1992; Štavdohar Kar-
men, izstop 30. 10. 1992; Malešič Brigita,
izstop 30. 10. 1992; Cimerman Igor, izstop
26. 8. 1992; Plut Dušan, izstop 8. 12.
1994; Žulič Volf Zvonka, izstop 1. 10. 1993;
Mihelič Marija, izstop 1. 10. 1993; Bukovec
Jožica, izstop 30. 6. 1992; Primic Gorazd,
izstop 30. 10. 1992; Slak Cveta, izstop
26. 8. 1992; Faleskini Slavka, izstop
30. 10. 1992; Kastelec Mateja, izstop
16. 3. 1992; Umek Majda, izstop
13. 3. 1992; Beg Jože, izstop
30. 10. 1992; Berkopec Marinka, izstop
30. 10. 1992; Iskra Ivanka, izstop
30. 6. 1992; Kavšček Ivanka, izstop 30. 6.
1996; Piškur Jožica, izstop 30. 6. 1992;
Plantan Cvetka, izstop 31. 12. 1992; Pure-
ber Silva, izstop 26. 8. 1992; Redling Da-
rinka, izstop 30. 10. 1992; Turk Magda, iz-
stop 26. 8. 1992; Zupančič Ivica, izstop
26. 8. 1992; TERNA, posredovanje in tr-
govina Novo mesto, d.o.o., Novo mesto,
Kandijska 32, vstop 10. 3. 1997, vložek
12,671.882,95 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:
511 Posredništvo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih

izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro K 74.12,
družba ne sme opravljati revizijske dejavno-
sti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 336/96 z dne 13. 1. 2000.

Rg-2689
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01120 z dne 11. 1.
2000 pri subjektu vpisa ADRIA CARAVAN,
Tovarna prikolic, Novo mesto d.d., se-
dež: Kandijska cesta 60, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/01034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.d. v d.o.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, ustanovitelja, zastopnika,
akta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5284635
Firma: ADRIA CARAVAN d.o.o., Tovar-

na prikolic, Novo mesto
Skrajšana firma:. ADRIA CARAVAN

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Belokranj-

ska 4
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba

d.d., izstop 21. 10. 1999; ADRIA MOBIL,
Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., No-
vo mesto, Belokranjska 4, vstop 21. 10.
1999, vložek 440,111.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tatalovič Savo, razrešen 23. 12.
1999; direktor Žlogar Jože, Novo mesto,
Stritarjeva 2, imenovan 23. 12. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev, z omejitvami,
pa za posle glede razpolaganja z nepre-
mičninami, njihovim delom ali obremenitvi
nepremičnin, prevzemanju jamstev ter dru-
ge po naravi podobne posle, nakup ali ods-

vojitev deleža delnic, lahko direktor sklepa
le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine.

Direktor, delavci s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi in prokuristi so dolžni upo-
števati omejitve pooblastil, ki jim jih s po-
sebnim poslovnikom ali posamičnimi sklepi
določi ustanovitelj.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 2000:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
34200 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 35500 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55510 Dejavnost menz;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 12. 1999.

Preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. ter spre-
memba firme in sedeža iz: ADRIA
CARAVAN, Tovarna prikolic, Novo mesto
d.d., Kandijska cesta 60, v: ADRIA
CARAVAN d.o.o., Tovarna prikolic, Novo
mesto, Belokranjska 4.
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Rg-2690
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00008 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa FINISH ART, pod-
jetje za zaključna dela v gradbeništvu,
Metlika d.o.o., sedež: Cesta XV. brigade
2, 8330 Metlika, pod vložno
št. 1/03789/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5915180
Sedež: 8330 Metlika, Naselje Borisa

Kidriča 14
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: Popović Dragutin, Metlika,

Župančičeva 5, vstop 23. 8. 1995, vložek
875.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Težak Anton, Metlika, Slamna vas 24, vstop
23. 8. 1995, vložek 875.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Glazer Ladislav, Čr-
nomelj, Svibnik 3, vstop 23. 8. 1995, vlo-
žek 875.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Novosel Branimir, Metlika, Ulica 1.
maja 6, vstop 23. 8. 1995, vložek
875.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 1. 2000:
511 Posredništvo.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 2000:
28520 Splošna mehanična dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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.

Rg-2692
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00167 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/04162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1490770
Firma: SUMAX, trgovina in zastopstva

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarje-

va 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Černič Suzana, Krško, Ce-

sta 4. julija 32, vstop 11. 1. 2000, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Božič Janko, Leskovec pri Krškem,
Ulica Anke Salmičeve 17, vstop 11. 1.
2000, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Černič Suzana, imenovana 11. 1.
2000, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Božič Janko, imenovan 11. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 2000:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;

2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2960 Proizvodnja orožja in streliva; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s

pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost prehrambenih 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 diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
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pod šifro K 74.60 ne sme družba opravljati
poizvedovalne dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 11. 1. 2000.

Rg-2693
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00097 z dne 26. 1.
2000 pri subjektu vpisa ISKRA
KONDENZATORJI, Industrija kondenza-
torjev in opreme d.d., sedež: Vrtača 1,
8333 Semič, pod vložno št. 1/00099/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5045762
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Jančar Petar, razrešen 17. 12. 1999
kot delavski direktor.

Rg-2694
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00168 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/04163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1490826
Firma: PIO-PLI, Program lesnih izdel-

kov d.o.o.
Skrajšana firma: PIO-PLI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarje-

va ulica 1
Osnovni kapital: 3,871.500 SIT
Ustanovitelja: GOLF, trgovsko in sveto-

valno podjetje, inženiring, Novo mesto
d.o.o., Novo mesto, Ob potoku 5, vstop
30. 3. 1999, vložek 3,484.350 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žnidaršič Gregor,
Novo mesto, Lebanova ulica 6, vstop 30. 3.
1999, vložek 387.150 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Gregor, imenovan 15. 12.
1999, zastopa družbo z omejitvami pri: od-
tujitvi in zastavi nepremičnin; sklepanju po-
godb o najemu in dajanju kreditov nad
5,000.000 SIT, ter pri sklepanju pogodb o
vlaganjih v druge osebe in družbe; prokurist
Šonc Igor, Novo mesto, Nad mlini 30, ime-
novan 15. 12. 1999

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 2000:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 36110 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51570 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 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; 60240 Cestni tovorni
promet; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 30. 3. 1999.

Rg-2695
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00165 z dne 27. 1.
2000 pri subjektu vpisa NBM, trženje, in-
ženiring, proizvodnja d.o.o., sedež: Dol-
nja Lokvica 16, 8330 Metlika, pod vlož-
no št. 1/03996/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1226746
Sedež: 8330 Metlika, Bočka 1
Osnovni kapital. 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Čokeša Željko, Metlika,

Bočka 1, vstop 24. 10. 1997, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 1. 2000.

Rg-2872
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01080 z dne 3. 2.
2000 pri subjektu vpisa LEJLA, trgovina
na debelo in drobno, uvoz, izvoz, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Dalmatinova 2,
8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01276/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5407010
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 2000:

45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45410 Fa-
saderska 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
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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina 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; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-



Stran 3990 / Št. 40 / 17. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-2875
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00204 z dne 3. 2.
2000 pri subjektu vpisa ZLATO SONCE,
podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo
in storitve Vranoviči, d.o.o., sedež: Vra-
noviči 5, 8332 Gradac, pod vložno
št. 1/01309/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev in razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5416345
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 2000:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01131 Vinogradniš-
tvo; 01132 Sadjarstvo; 01210 Reja gove-
di; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240
Reja perutnine; 01250 Reja drugih živali;
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za ži-

vinorejo, razen veterinarskih storitev;
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske sto-
ritve; 02020 Gozdarske storitve; 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 14220 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 15310 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 15320 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkoho-
la; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva;
15970 Proizvodnja slada; 15980 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 17100 Priprava in predenje tekstil-
nih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij; 17300
Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 17520
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in iz-
delkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 21110 Proizvodnja vlak-
nin; 21120 Proizvodnja papirja in kartona;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 24510 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 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; 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 26640 Pro-
izvodnja malte; 26650 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 26660 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 33500 Proizvodnja
ur; 34300 Proizvodnja delov in dodatne

opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; ; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 45240 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 45250 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje 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 ko-
lesi, 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 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
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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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na 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 rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;

52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih 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; 74150 Dejavnost holdingov; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 91330 Dejavnost drugih organi-
zacij, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne

sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-2877

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 2000/00217 z dne 3. 2.
2000 pri subjektu vpisa CEKIM, proizvod-
nja, trgovina na veliko in malo d.o.o.,
Mokronog, Preloge 3, sedež: Preloge
3, 8230 Mokronog, pod vložno
št. 1/02575/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5644305
Firma: CEKIM, proizvodnja, trgovina

na veliko in malo d.o.o.
Skrajšana firma: CEKIM d.o.o.
Osnovni kapital: 2,843.000 SIT
Ustanovitelja: Mikec Marija in Mikec Jo-

že, oba Mokronog, Sveti Vrh 1, vstopila
24. 6. 1992, vložila po 1,421.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 2000:
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; 0130
Mešano kmetijstvo; 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; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja krmil; 1572
Proizvodnja hrane za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkor-
nih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilne-
ga alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
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fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja pi-
va; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 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 em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 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 de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 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, 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 ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-

govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov;
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; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 1. 2000.
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PTUJ

Rg-407217

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00336 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa TENZOR, podjetje za varo-
vanje premoženja, storitve in trgovino
d.o.o., sedež: Peršonova ulica 3, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/02245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5389984
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Senčar Milan (II. poslovni

delež), Ptuj, Peršonova ul. 3, vstop 16.9.
1998, vložek 185.134 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Bene Albert (II. poslovni de-
lež), Ptuj, Zoisova pot 1, vstop 16. 9. 1998,
vložek 185.134 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 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; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 01420 Storitve za živino-
rejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1714 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pri-
prava naravne svile ter sukanje in teksturi-
ranje sintetične ali umetne filamentne pre-
je; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in

jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja vot-
lega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vla-
ken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-

ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industri-
jo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
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3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3511 Gradnja in popra-
vilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, 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 Vzdrže-
vanje 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; 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;
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; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina 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 debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-

mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 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-
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reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost mu-
zejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športni objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 – raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje”, družba opravlja
vse, “razen revizijske dejavnosti”.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 26. 11. 1998.

Rg-409335

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00170 z dne 12. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ABECEDA, revizijska druž-
ba d.o.o., sedež: Mlinska 6a, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/01767/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo druž-
benika in poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5348285
Ustanovitelj: ABECEDA, revizijska druž-

ba d.o.o., izstop 15. 6. 1999; Mayr Bran-
ko, Ptuj, Mlinska 6a, vstop 16. 2. 1990,
vložek 6,860.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-409337

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00316 z dne 10. 11. 1999 pri
subjektu vpisa KUČA, elektrika, elektrome-
hanika, inštalacije d.o.o., sedež: Rogoz-
niška 14, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/09561/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in akt o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1193554
Firma: ELEKTRO – KA, elektrika, elek-

tromehanika, inštalacije d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRO – KA d.o.o.
Sedež: 2283 Ptuj, Potrčeva cesta 59
Vpiše se čistopis akta o ustanovitvi z dne

26. 1. 1999.

Rg-409338

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00211 z dne 10. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
ORMOŽ, sedež: Dr. Hrovata 1, 2270 Or-
mož, pod vložno št. 1/03686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova družbe in naziva družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5054699
Sedež: 2270 Ormož, Dr. Hrovata 4
Ustanovitelj: Zdravstveni center Dr. Jo-

žeta Potrča, Ptuj-Ormož TOZD Zdravstveni
dom Ormož o.sub.o., izstop 30. 10. 1992;
Skupščina občine Ormož, izstop 11. 12.
1996; Občina Ormož, Ormož, Ptujska ce-
sta 6, vstop 11. 12. 1996, vložek
86,846.129,30 SIT, odgovornost: ostalo.

Rg-409340

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00093 z dne 10. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ABECEDA, revizijska druž-
ba d.o.o., sedež: Mlinska 6a, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/01767/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo druž-
benika in lastni poslovni delež s temile po-
datki:

Matična št.: 5348285
Ustanovitelj: Mayr Vida, izstop 29. 3.

1999; ABECEDA, revizijska družba d.o.o.,
Ptuj, Mlinska 6a, vstop 29. 3. 1999, vložek
1,372.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-40342

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00625 z dne 28. 10. 1999 pri
subjektu vpisa EMONA MERKUR PTUJ,
družba za trgovino, proizvodnjo, go-
stinstvo, inženiring in storitve d.d., se-
dež: Murkova ulica 2, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/01711/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in spremembo statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5025176
Člani nadzornega sveta: Ber Marjan, Zi-

dar Stanislav, Drevenšek Boštjan, Podgor-
šek Rudolf in Graorac Dragan, izstopili
31. 8. 1999; Graorac Dragan, vstop 31. 8.
1999; Peteršič Marjan, izstop 31.8. 1999;
Peteršič Marjan, vstop 31. 8. 1999; Podre-
beršek Darko, vstop 31. 8. 1999.

Vpiše se sprememba statuta, sprejeta
na skupščini družbe z dne 31. 8. 1999.

Rg-409343

Okrožno sodišče na Ptuju je s skle-
pom Srg št. 99/00605 z dne 14. 10.

1999 pri subjektu vpisa VETERINARSKA
BOLNICA PTUJ d.o.o., sedež: Ormoška
cesta 28, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/09545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnih deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5957524
Ustanovitelji: ZLATA MONETA PID

d.d., Maribor, Strossmayerjeva 11, vstop
3. 7. 1998, vložek 1,959.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kozel Roman, Haj-
dina, Draženci 48a, vstop 26. 9. 1997,
vložek 657.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Černec Peter, Starše, Starše 59,
vstop 26. 9. 1997, vložek 657.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Senčar Emil,
Ptuj, Volkmerjeva 23, vstop 26. 9. 1997,
vložek 730.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Klobučar Živa, Ptuj, Čopova ulica
2, vstop 26. 9. 1997, vložek 434.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Veselič
Branko, Zavrč, Pestike 4, vstop 26. 9.
1997, vložek 731.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Milenkovič Vojko, Ptuj, Uli-
ca 25. maja 3, vstop 26. 9. 1997, vložek
656.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja
Štrafela Alojz, Maribor, Sokolska 13,
vstop 26. 9. 1997, vložek 805.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Slovenska
razvojna družba, izstop 3. 7. 1998; Bla-
govič Vlado, Ptuj, Volkmerjeva 30, vstop
26. 9. 1997, vložek 467.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 1. 10. 1999.

VSEBINA

Sodni register 3789
Celje 3789
Koper 3792
Kranj 3805
Ljubljana 3817
Maribor 3926
Murska Sobota 3958
Nova Gorica 3967
Novo Mesto 3978
Ptuj 3993
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CENTRALNI REGISTER
PREBIVALSTVA
z orisom razvoja, komentarjem zakona ter angleškim prevodom zakona
Na prelomu tisočletja so se pri registriranju prebivalstva v Sloveniji zvrstili pomembni dogodki. Največ
sprememb je bil gotovo deležen centralni register prebivalstva (CRP). Avtorica doslej najobsežnejšega
slovenskega dela na tem področju poudarja, da si v tem obdobju preteklost podaja roko s prihodnostjo.

Vsebina knjige z naslovom CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA potrjuje to njeno trditev. Zgodovinski
pregled nas spomni na dvorni sklep Marije Terezije o uveljavitvi domovinske pravice, na številne predpise,
sprejete po drugi svetovni vojni, na uvedbo enotne matične številke, na varstvo osebnih podatkov in na
sedanji čas uveljavljanja novega Zakona o centralnem registru prebivalstva.

Po prikazu registra prebivalstva v evropskih državah je v osrednjem delu knjige objavljen ZAKON O
CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA  z obširnim KOMENTARJEM k posameznim členom. Sledita
besedilo Uredbe o načinu določanja osebne  identifikacijske številke in pregled vseh zakonov, ki določajo
uporabo CRP-ja in EMŠO-ja.

Knjigo zaključujeta angleški povzetek njene vsebine in prevod besedila zakona. Za posladek pa je
priložen seznam najpogostejših imen in priimkov prebivalcev Slovenije.

Cena 3996 SIT z DDV  10511

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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