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Sodni register
CELJE
Rg-425
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00020 z dne 27. 9. 1999 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA ŠENTJUR, p.o., Ul. Leona Dobrotinška 3, Šentjur, sedež: Ul. Leona
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 4/00578/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5216265
Ustanovitelja: Gozdno gospodarstvo Celje, o.sub.o., Temeljna organizacija kooperantov, Šentjur, Ul. Dušana Kvedra 14a, izstopilo 30.11. 1993, Kmetijska zadruga
Šentjur, o.sub.o., Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, in DP Spik Šentjur, p.o.,Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, izstopila
29. 1. 1998; Kmetijska zadruga Šentjur,
z.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur
– solidarno in neomejeno, Šentjur, Cesta
Leona Dobrotinška 3, in D.P. Spik Šentjur,
p.o., Ulica Leona Dobrotinška 3, Šentjur, –
solidarno in neomejeno, Šentjur, Ulica Leona Dobrotinška 3, vstopilo 29. 1. 1998, odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 65122
Dejavnost hranilnic.
Rg-436
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00075 z dne 10. 9. 1999 pri
subjektu vpisa HOTELI KD, hotelirstvo in
gostinstvo, d.d., sedež: Celjska cesta 1,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 21. 1. 1998 ter spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 1253247
Zapisnik skupščine z dne 21. 1. 1998.
Sprememba statuta z dne 21. 1. 1998.
Rg-446
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00198 z dne 10. 9. 1999 pri
subjektu vpisa STP – BOŽIČ, Servisno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Mariborska
c. 112, Celje, sedež: Mariborska c. 112,
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3000 Celje, pod vložno št. 1/05800/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5834554
Firma: STP – BOŽIČ, Servisno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: STP – BOŽIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Pavle, Celje, Glavni
trg 17a, vstopil 5. 5. 1993, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Božič Manica, Celje, Glavni trg
17a, imenovana 6. 4. 1999 zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 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; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92712 Dejavnost igralnic.

Leto X

Opombi: pri šifri K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri šifri O 92.712 le prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih, zunaj igralnic, če je podjetje registrirano za gostinsko dejavnost.
Rg-2905
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00122 z dne 18. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, sedež: Prešernova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
odobrenega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5025923
Osnovni kapital: 1.054,590.000 SIT.
Rg-2906
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01491 z dne 13. 10. 1999 pri
subjektu vpisa AVTOTEHNA, Trgovsko in
proizvodno podjetje, Celje, d.d., sedež:
Bežigrajska 13, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00607/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenika
in akta o ustanovitvi, preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. ter izbris članov nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5004144
Firma: AVTOTEHNIKA, Trgovsko in
proizvodno podjetje, Celje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNIKA, Celje,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
15, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, delavci na
podlagi notranjega odkupa in delavci na
podlagi interne razdelitve, izstopili 18. 12.
1997; ŠTAJERSKI AVTO, d.d., Maribor, Tržaška cesta 38, vstopil 18. 12. 1997, vložil
87,410.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Dolinšek Vitomir, Rutar Matjaž, Šporin Andrej, Oset Branko in Drozg Ivan, so izstopili 18. 12. 1997.
Sprejem akta o ustanovitvi dne 18. 12.
1997.
Rg-2908
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00593 z dne 12. 10. 1999 pri
subjektu vpisa SCHIEDEL-GRADNJA,
podjetje za proizvodnjo, prodajo in
montažo dimnikov, d.d., sedež: Latkova
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vas 82, 3312 Prebold, pod vložno
št. 1/00013/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika 6.
skupščine z dne 27. 5. 1999, spremembo
firme in družbenikov, spremembo pri zastopniku, preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.
ter izbris članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5077761
Firma: SCHIEDEL, dimniški sistemi,
d.o.o., Prebold
Skrajšana firma: SCHIEDEL, d.o.o., Prebold
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelj: delavci na podlagi interne
razdelitve, delavci na podlagi notranjega odkupa in Sklad Republike Slovenije za razvoj
– za prodajo delnic, Ljubljana, izstopili
12. 10. 1999; SCHIEDEL KAMINWERKE,
GMBH, Wartberg/Krems, Auern 99, vstopil
12. 10. 1999, vložil 479,563.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Srebre Jelka, Žalec, Podvin 110, in
Bošnak Dejan, Celje, Glavni trg 8, ki od
27. 5. 1999 zastopata družbo posamično
in neomejeno.
Člani nadzornega sveta: Wallner Mario,
Schmidt Marko, Haidlmair Johann, Pečnik
Anton, Denžič Darko in Kaltenbock Friedrich so izstopili 27. 5. 1999.
Zapisnik skupščine z dne 27. 5. 1999.
Rg-2913
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00721 z dne 11. 10. 1999 pri
subjektu vpisa CLEANTEAM, higienski sistemi in vzdrževanje, d.o.o., sedež: Ob
Koprivnici 17, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06584/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5842018
Ustanovitelj:
HYGIENE
HOLDING
GMBH, Wien, Peter Jordan Strasse 19/3,
izstopil 1. 1. 1999; CWS HOLDING GMBH,
Duisburg Ruhrort, Franz Haniel Platz 1, vstopil 1. 1. 1999, vložil 4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-2925
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00330 z dne 14. 10. 1999 pri
subjektu vpisa EMEND, proizvodnja orodja in storitve, d.o.o., sedež: Oplotniška
1a, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/06568/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, zastopnika, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5947138
Ustanovitelja: Orož Gorazd, Zreče, c. na
Roglo 6, vstopil 4. 12. 1996, in Nečemer
Stanislav, Slovenske Konjice, Rimska 32,
vstopil 12. 1. 1999, vložila po 800.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nečemer Stanislav, imenovan 12. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 1. 1999.
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Rg-2927
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00315 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa VEKOL, proizvodnja, trgovina, storitve in prevozništvo, d.o.o., Rečica ob Savinji 82, sedež: Rečica ob Savinji 82, 3332 Rečica ob Savinji, pod
vložno št. 1/03453/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo firme in sedeža
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5600413
Firma: VEKOL, proizvodnja, trgovina,
storitve in prevozništvo, d.o.o., Rečica
ob Savinji
Skrajšana firma: VEKOL, d.o.o., Rečica
ob Savinji
Sedež: 3332 Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 86a
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 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; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4010
Oskrba z elektriko; 4521 Splošna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-

lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom 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 polizdelki; 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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7482
Pakiranje.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 15. 2. 1999.
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Rg-2928
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00504 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa OJSTRICA CELJE, Gostinstvo, d.o.o., sedež: Ljubljanska c. 5,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih vložkov in spremembo poslovnih deležev družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5001854
Ustanovitelji: Andrini Marija in Božič
Ana, izstopili 19. 12. 1998; MERCATA,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 28, in Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 2, izstopila 25. 11. 1997, ter Elsner Branko,
izstopil 18. 12. 1997; Skrbinšek Marija,
Celje, Mariborska 79, vložila 584.675 SIT,
Skok Štefanija, Štore, C. kozjanskega
odreda 4, vložila 701.950 SIT, Regoršek
Marija, Loče pri Poljčanah, Lipoglav 38,
vložila 587.675 SIT, Ploštajner Dragica,
Šentjur, Rifnik 12, vložila 626.675 SIT,
Pikl Nikola, Celje, Okrogarjeva 3, vložil
1,573.100 SIT, Novak Antonija, Šentrupert, Trobni dol 25, vložila 748.010 SIT,
Kukič Veselka, Celje, Škapinova 3, vložila
530.675 SIT, Kozovinc Alojzija, Celje, Škapinova 9, vložila 784.010 SIT, Kotnik Ivanka, Celje, Podjavorškova 5, vložila
629.635 SIT, Anderlič Nevenka, Celje,
Podjavorškova 5, vložila 610.635 SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 696.000 SIT, in Ojstrica, Celje, d.o.o., Celje, Ljubljanska 5,
vložila 666.000 SIT, ki so vstopili 19. 12.
1998, in TRDNJAVA 1, pooblaščena investicijska družba, d.d., Velenje, Prešernova
8, vložila 211.000 SIT, ki je vstopila 3. 7.
1998, ter PROXY BPD, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova
ulica
2,
vložil
48,922.000 SIT, ki je vstopil 18. 12. 1997
– odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-2937
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03122 z dne 29. 10. 1999 pri
subjektu vpisa TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ, d.o.o., sedež: Ul. Ivo-Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/00511/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5040388
Sedež: 3325 Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 18.
Rg-2942
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00759 z dne 20. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ZE ER, računovodske in
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Lava 9,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06531/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.:5949831
Ustanovitelja: Javno podjetje Komunala,
p.o., Celje, Mariborska 2, izstopilo 16. 11.
1998; Celjski plini, Celje, d.d., Celje, Plinarniška 1, in Ceste-kanalizacija Celje, proizvodnja in storitve, d.d., Celje, Lava 9, vsto-

Št.

pila 16. 11. 1998, vložila po 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 11. 1998.
Rg-2943
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00983 z dne 14. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ZE ER, računovodske in
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Mariborska 2, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06531/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5949831
Sedež: 3000 Celje, Lava 9.
Rg-2953
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/01212 z dne 27. 10. 1999 pri
subjektu vpisa KONTAKT, storitve, svetovanje, d.o.o., Ljubljanska 31, Celje, sedež: Ljubljanska 31, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01552/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo naslova ustanoviteljice in zastopnice ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5740410
Firma: KONTAKT, storitve, posredništvo, svetovanje, d.o.o., Oblakova 20,
Celje
Skrajšana firma: KONTAKT, d.o.o., Oblakova 20, Celje
Sedež: 3000 Celje, Oblakova 20
Osnovni kapital. 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Voglar Damjana, Celje,
Oblakova 20, vstopila 10. 1. 1990, in Sernec Radovan, Celje, Oblakova 20, vstopil
30. 12. 1994, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Voglar Damjana, imenovana
10. 1. 1990, in Sernec Radovan, imenovan 30. 12. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, izbrisana 27. 10. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5522 Dejavnost kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 9. 1999.
Rg-2947
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00432 z dne 21. 10. 1999 pri
subjektu vpisa DOM – OPREMA, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., sedež: Zagata
3,
3000
Celje,
pod
vložno
št. 1/02236/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča razširitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5433525
Dejavnost, izbrisana 21. 10. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999:
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74400 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 4. 1999.

KOPER
Rg-890
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02545 z
dne 9. 12. 1999 pri subjektu vpisa
DELMAR, promet z ribo, d.d., Izola, sedež: Dantejeva 2, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01866/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti, imenovanje
redne uprave, imenovanje rednega nadzornega sveta in spremembo statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5462002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Skočaj Jože, razrešen 7. 9. 1998; Lukežič Vladimir, Izola, Drevored 1, maja 6, razrešen
7. 9. 1998 kot član začasne uprave in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Maver Vojko,
izstopil 28. 7. 1998; Reščič Boris, izstopil
28. 7.1998 in ponovno vstopil 4. 6. 1998,
Didič Herman, ponovno vstopil 28. 7.
1998, in Rojc Branko, vstopil 28. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih 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 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 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
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izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
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 pohištvom, svetili 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 barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
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Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov 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;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 74841 Prirejanje 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; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.
Sprememba statuta (čistopis) z dne
28. 7. 1998.
Rg-892
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02660 z
dne 25. 11. 1999 pri subjektu vpisa
IZOTERM-PLAMA, d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov, Podgrad, sedež: Podgrad b. št., 6244 Podgrad, pod vložno
št. 1/02243/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5111099
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Justin Tomaž, razrešen 11. 10.

1999; direktor Razboršek Jernej, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 42, imenovan
11. 10. 1999, kot direktor uprave zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-1362
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02754 z
dne 25. 11. 1999 pod št. vložka
1/05725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1469053
Firma: SPEN, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6276 Pobegi, Ilirija 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ščulac Damjan, Pobegi, Ilirija 35, vstopil 10. 11. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ščulac Damjan, imenovan 10. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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 opre-
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mo; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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 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; 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; 7413 Raziskovanje

Št.

trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92712 Dejavnost igralnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
92.712: samo igre na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Rg-1655
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02635 z
dne 28. 12. 1999 pri subjektu vpisa
VETUS, vizuelne komunikacije, d.o.o.,
Koper, sedež: Pobeška cesta 47, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05693/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:
Matična št.: 1458922
Ustanovitelj: DAY & NIGHT, vizuelne komunikacije, d.o.o., Koper, Koper, Pobeška
cesta 47, izstopil 18. 10. 1999; Ivančič
Ester, Koper, Pobeška cesta 47, vstopila
18. 10. 1999, vložila 22,900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-1656
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02638 z
dne 28. 12. 1999 pri subjektu vpisa
CAPEPEN, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., sedež: Ljubljanska ulica št. 6,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05494/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1304364
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 23
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Šavle Vinko, Koper, Vanganel 28,
imenovan 8. 10. 1999.
Rg-1657
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01119 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05744/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1429604
Firma: MEGA POHIŠTVO Potrbuješ in
partnerji, Trgovina, proizvodnja, storitve,
d.n.o.
Skrajšana firma: MEGA POHIŠTVO Potrebuješ in partnerji, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež. 6258 Prestranek, Trg padlih
borcev 58
Ustanovitelja: Potrebuješ Samo, Vrhnika, Petkovškova ulica 34, in Potrebuješ Suzana, Vrhnika, Petkovškova ulica 34, vstopila 26. 5. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Potrebuješ Samo, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Potrebuješ Suzana, ki kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 26. 5.
1999.
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Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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 drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-1659
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02713 z
dne 24. 12. 1999 pri subjektu vpisa
MAKRO 5, Podjetje za inženiring, organizacijo in svetovanje, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00730/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5296692
Sedež: 6000 Koper, Kidričeva 46
Ustanovitelji: Habjan Marjan, Koper, Vegova 22, in Žigante Rajko, Koper, Bežkova
št. 6, vstopila 14. 11. 1989, vložila po
1,636.567,84 SIT, ter MAKRO 5, d.o.o.,
Koper, Koper, Kidričeva 46, vstopil 20. 12.
1996, vložil 29,458.221,12 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-1661
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01321 z
dne 22. 12. 1999 pri subjektu vpisa CIMOS
COMMERCE, d.o.o., Trgovina z avtomo-

Stran

4142 / Št. 43 / 24. 5. 2000

bili in servisiranje, sedež: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03635/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5648653
Firma: CIMOS COMMERCE, d.o.o., Koper, Proizvodnja avtomobilskih delov
Skrajšana firma: CIMOS COMMERCE,
d.o.o., Koper
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Šik
Dario, Dekani, Dekani 300, razrešen 14. 6.
1999 kot direktor in imenovan za zastopnika, ki kot član poslovodnega odbora zastopa družbo brez omejitev, ter zastopniki Krašovec Franc, Izola, Korte 143a, ki kot predsednik poslovodnega odbora zastopa družbo brez omejitev, Škapin Miroslav,
Podnanos, Hrašče 11, Ipša Klaudio, Livade, Hrvaška, Livade 13, in Bukvič Vladimir,
Celje, Tumova ulica 8, ki kot člani poslovodnega odbora zastopajo družbo brez
omejitev, imenovani 14. 6. 1999.
Dejavnost, izbrisana 22. 12. 1999:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 5551 Storitve menz; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 55510 Dejavnost menz;
74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje.
Rg-1664
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02553 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/05736/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1462806
Firma: ŠTUDENTEK, Študentski zavod
Kluba študentov občine Piran, zavod za
posredovanje del študentom in dijakom
Skrajšana firma: ŠTUDENTEK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6330 Piran, Župančičeva
14/3
Ustanovitelj: Klub študentov občine Piran, Piran, Župančičeva 14/3, vstopil 13. 9.
1999, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kožar Barbara, Piran, Leninova 3,
imenovana 13. 9. 1999, zastopa zavod brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225 Tr-
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govina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5522 Dejavnost kampov; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 6420 Telekomunikacije; 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 bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Rg-1666
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00830 z
dne 20. 12. 1999 pod št. vložka
1/05430/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev domače podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 1274635001
Firma: JODOAL, knjigovodski servis,
trgovina in druge storitve, d.o.o.,
PODRUŽNICA KOPER – TRŽNICA
Skrajšana firma: JODOAL, d.o.o., Podružnica Koper – Tržnica
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška ulica
številka 2
Ustanovitelj: JODOAL, knjigovodski servis, trgovina in druge storitve, d.o.o., Pobegi, Vrtine 9, Sv. Anton, vstopil 8. 3. 1999,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Cepak Joško, Pobegi, Vrtine 9, Sv.
Anton, imenovan 8. 3. 1999, kot vodja podružnice jo zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki.
Rg-1670
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02569
z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa
SAWAL, trgovina, zastopstva, storitve in
posredovanje, d.o.o., sedež: Tržaška 36,
6230
Postojna,
pod
vložno
št. 1/02985/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5615763
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška 61.
Rg-1671
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št.
1999/02563 z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa TENJA, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Predloka 5,
6275
Črni
kal,
pod
vložno
št. 1/05245/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in osnovnega vložka s temile podatki:
Matična št.: 5992109
Osnovni kapital: 3,908.300 SIT
Ustanoviteljica: Cergol Tanja, Črni kal,
Predloka 25, vstopila 29. 11. 1996, vložila
3,908.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-1672
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01515 z
dne 9. 3. 1999 pod št. vložka 1/05594/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1331124
Firma:
INTERNATIONAL
TRADE
HOLDING, holdinška družba, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERNATIONAL
TRADE HOLDING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež. 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: SAMMONTANA, s.r.l., Empoli (FI), Italija, Via Tosco Romagnola 56,
vložil 1,042.965 SIT, ter Kosmina Mitja, Koper, Istrska cesta 108, in Vattovani Lino,
Ankaran, Cehova 11, vložila po 528.517,50
SIT – vstopili 15. 9. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vattovani Lino, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kosmina Mitja, imenovana 15. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
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homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z 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 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
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govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6010 Železniški promet; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 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 potovalnih 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 posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
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premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu 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 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.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-1674
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01116
z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa
PROMETAL, kovinsko predelovalna industrija, d.o.o., sedež: Kraška 7, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/03200/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo poslovnega deleža, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter spremembo naslova družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5628563
Osnovni kapital: 209,714.763,90 SIT
Ustanovitelj: TECHNICAL s.r.l., Padova,
Italija, Corso Stati Uniti 9, vstopil 30. 12.
1994, vložil 208,896.020,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-1675
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/00990
z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa
S.E.M., d.o.o., Računalništvo, zastopanje, trgovina, Koper, Koper, Ulica OF 13,
sedež: Ulica OF 13, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03450/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5665124
Firma: S.E.M., d.o.o., Računalništvo,
zastopanje, trgovina
Skrajšana firma: S.E.M., d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Cankarjeva 6.
Rg-1677
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02573 z
dne 28. 12. 1999 pri subjektu vpisa MEGA
RAM – Računovodski in finančni inženiring, d.o.o., sedež: Pot v Pregavor 5, 6310
Izola, pod vložno št. 1/05061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5928761
Sedež: 6000 Koper, Cesta Zore Perello Godina 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljice: Grgič Sonja, Koper, Ulica za gradom 14, Juriševič Magdalena, Izo-
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la, Zustovičeva ulica 7, Pucer Zdenka, Izola, Ulica oktobrske revolucije 29, Milenkovski Alison, Izola, Cegnerjeva 16, in Babič
Orjana, Izola, Kažipotna ulica 3, vstopila
5. 12. 1996, vložile po 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana 28. 12. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999: 7440
Oglaševanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-1680
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01240 z
dne 20. 12. 1999 pri subjektu vpisa
ECOTECH, inženiring, d.o.o., sedež: Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, pod vložno št. 1/04033/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi,
povečanje osnovnega kapitala in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5758050
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Milivojevič Vladimir, Koper,
Cesta na Markovec 65, vstopil 6. 2. 1993,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 20. 12. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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; 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
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 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 polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Sprememba akta o ustanovitvi (v čistopisu) z dne 14. 4. 1999.
Rg-1682
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02861 z
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dne 20. 12. 1999 pri subjektu vpisa
NUMERA 5, trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Škofje, sedež: Sp. Škofije 120b, 6281
Škofije, pod vložno št. 1/05015/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5897653
Sedež: 6281 Škofije, Spodnje Škofije 174a.
Rg-1683
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01230 z
dne 14. 12. 1999 pri subjektu vpisa
GRAND PRIX – posredovanje pri prodaji
vozil, d.o.o., Koper, sedež: Kampel 2c,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04031/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, vložka družbenika in dejavnosti družbe s temile podatki:
Matična št.: 5754879
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stepišnik Tomaž, Koper,
Kampel 2c, vstopil 4. 2. 1993, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 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 izdelkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-1685
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02706 z
dne 13. 12. 1999 pod št. vložka
1/05732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1468880
Firma: ART INTER DOM, inženiring in
proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: ART INTER DOM,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Dolinska 1b
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Šantavec Viljem, Piran, Ulica
IX. korpusa 38, Ivančič Peter, Ankaran, Hrvatini 206a, Vračić Nenad, Koper, Šmarska cesta 12a, in Brankovič Elvio, Koper, Bonini 88,
vstopili 26. 10. 1999, vložili po 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šantavec Viljem, ki zastopa družbo

brez omejitev, in prokurist Brankovič Elvio,
imenovana 26. 10. 1999.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-1686
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02547 z
dne 13. 12. 1999 pod št. vložka
1/00695/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev domače podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5291461001
Firma: MEDIAMAR, Mednarodna pomorska in špedicijska agencija in trgovina, d.o.o., Koper, Podružnica Maribor
Skrajšana firma: MEDIAMAR, d.o.o., Koper, Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
ulica 114
Ustanovitelj: MEDIAMAR, Mednarodna
pomorska in špedicijska agencija in trgovina, d.o.o., Koper, Koper, Ferrarska 8, vstopil 23. 9. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Pukl Manja, Maribor, Klinetova ulica 4, imenovana 23. 9. 1999, kot vodja
podružnice jo zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-1689
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01348 z
dne 10. 12. 1999 pod št. vložka
1/05729/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev domače podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 1423240001
Firma: A.MLINAR, specialistična zobna ordinacija, d.o.o., Podružnica Koper,
Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper,
Skrajšana firma: A. MLINAR, d.o.o., Podružnica Koper, Dellavallejeva ulica 3,
6000 Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Dellavallejeva
ulica 3
Ustanovitelj: A. MLINAR, specialistična
zobna ordinacija, d.o.o., Ankaran, Frenkova ulica št. 7, vstopil 20. 9. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Mlinar Alenka, Ankaran, Frenkova
ulica 7, in Mlinar Artur, Koper, Muzejski trg
4, imenovana 20. 9. 1999, zastopata podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 8513
Zobozdravstvena dejavnost.
Rg-1690
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02736 z
dne 9. 12. 1999 pod št. vložka
1/05730/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1468979
Firma: ABACUS RAČUNOVODSKE
STORITVE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6274 Šmarje, Gažon 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Sabadin Tanja, Šmarje,
Gažon 39, vstopila 8. 11. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Št.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Sabadin Tanja, imenovana 8. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-1691
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02753 z
dne 9. 12. 1999 pod št. vložka
1/05731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1469045
Firma: RADIEL GROUP, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma:. RADIEL GROUP,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6274 Šmarje, Koštabona 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Viler Ingrid, Šmarje,
Šmarje 202, vstopila 10. 11. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Viler Ingrid, imenovana 10. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
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sredništvo 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
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trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 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 Trgovina na drobno 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
pohištvom, svetili 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
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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 prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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 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.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-1692
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02491 z
dne 9. 12. 1999 pri subjektu vpisa OPTOS,
d.o.o., proizvodnja strojev, vibrotehnologije, marketing in inženiring, Izola, sedež: Trgovska 5, 6310 Izola, pod vložno
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št. 1/05480/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov in deležev, uskladitev dejavnosti in predložitev družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1263188
Firma: OPTOS, d.o.o., proizvodnja
strojev, vibrotehnologije, marketing in
inženiring
Skrajšana firma: OPTOS, d.o.o.
Sedež: 6242 Materija, Bač pri Materiji 28a
Osnovni kapital: 51,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mihanović Bratoljub, Split,
Hrvatska, Paićeva 40, vstopil 24. 3. 1998,
vložil 10,300.000 SIT Hedžet-Baruca Irena, Koper, Pahorjeva 28, vstopila 24. 3.
1998, vložila 10,300.000 SIT, Zevnik Leopold, Niederneukirchen, Avstrija, Obergrunbrun 6, vstopil 24. 3. 1998, vložil
10,300.000 SIT, Goranić Miloš, Kozina,
Rodiška cesta 9, vstopil 5. 5. 1999, vložil
5,150.000 SIT, Filiput Darko, Izola, Sončna pot 5, Jagodje, vstopil 13. 9. 1999, vložil 5,150.000 SIT, Stegovec Edwin, Izola,
Sončna pot 13, Jagodje, vstopil 13. 9.
1999, vložil 5,150.000 SIT, in Cokarić Ivica, Split, Hrvaška, Stepinčeva ulica 2, Stobreć, vstopil 13. 9. 1999, vložil 5,150.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana 9. 12. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510
Dejavnost menz; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje.
Rg-1693
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01347 z
dne 9. 12. 1999 pod št. vložka
1/05729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1423240
Firma: A. MLINAR, specialistična zobna ordinacija, d.o.o.
Skrajšana firma: A. MLINAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Frenkova ul.
št. 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelja: Mlinar Alenka, Ankaran,
Frenkova ulica 7, vložila 1,470.000 SIT, in
Mlinar Artur, Koper, Muzejski trg 4, vložil
630.000 SIT – vstopila 20. 9. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Mlinar Alenka in Mlinar Artur, imenovana 20. 9. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-1696
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01366 z
dne 2. 12. 1999 pri subjektu vpisa LIMNA,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ilirska Bistrica, Podgrajska 30a, sedež:
Podgrajska 30a, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/02674/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5558832
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
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; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
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mi, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51700 Druga trgovina na debelo;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-1703
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00939 z
dne 29. 11. 1999 pri subjektu vpisa K.V.,
knjigovodski servis, Sežana, d.o.o., sedež: Pod planino 11, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/01722/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in poslovnega deleža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5460808
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanoviteljica: Kocjan Vilma, Sežana, Pod
planino 11, vstopila 20. 10. 1990, vložila
2,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
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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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-1708
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02714 z
dne 29. 11. 1999 pri subjektu vpisa
MAKRO 5 TRADING – trgovina in marketing, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04544/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov in deležev ter povečanje osnovnega kapitala in vložka s temile podatki:
Matična št.: 5815118
Sedež: 6000 Koper, Kidričeva 46
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Habjan Marjan, Koper, Vegova 22, vstopil 20. 9. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; MAKRO 5, d.o.o., Koper, Koper, Vojkovo nabrežje 30, izstopil 29. 10. 1999.
Rg-1707
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02562 z
dne 29. 11. 1999 pri subjektu vpisa DAR –
Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Tomšičeva 2, 6000 Koper, pod vložno št. 1/00717/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev ter spremembo firme in sedeža družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5293545
Ustanovitelji: PALEA, holdinška družba,
d.o.o., Koper, Tomšičeva 2, vložila
148,500.000 SIT, Gregorič Alojz, Koper,
Strma pot 28, vložil 3,000.000 SIT, in INKA
LEASING, d.d., podjetje za financiranje, Koper, Tomšičeva 2, vložil 148,500.000 SIT
– vstopili 22. 9. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Rg-1710
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00902 z
dne 24. 11. 1999 pri subjektu vpisa
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD SEŽANA,
sedež: Ul. Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, pod vložno št. 1/00542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
imena, ustanoviteljic in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5210437
Firma: VRTEC SEŽANA
Ustanoviteljice Občina Sežana, Sežana,
Partizanska c. 4, Občina Divača, Divača,
Kraška cesta 32, Občina Hrpelje-Kozina,
Kozina Reška cesta 14, in Občina Komen,
Komen, Komen 86, vstopile 2. 4. 1999,
odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-1711
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00802 z
dne 24. 11. 1999 pri subjektu vpisa GALIS,
podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., sedež: Pristaniška ulica 45,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03549/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, naslova družbenika in
zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5682606
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Galijašević Goran, izstopil
8. 4. 1999; Galijašević Mirza, vstopil
21. 10. 1992, in Galijašević Senadeta,
vstopila 8. 4. 1999, oba iz Sarajeva, Patriotske Lige 50, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Burazerović Tadžudin, razrešen 8. 4. 1999;
Galijašević Mirza, razrešen 8 .4. 1999 kot
prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Galijašević Senadeta, imenovana 8. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
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njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-

dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 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 Trgovina na drobno 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 pohištvom, svetili 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
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
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opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 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 računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: 67.13
samo menjalnice in zastavljalnice; 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-1712
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00998 z
dne 24. 11. 1999 pri subjektu vpisa
CHEMECO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Kilovče 14, Ilirska Bistrica,
sedež: Kilovče 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/03434/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osebnega
kapitala in vložka družbenice, spremembo
naslova družbenice in dejavnosti družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5664837
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Fatur Marta, Ljubljana,
Tržaška ulica 109, vstopila 3. 7. 1992, vložila 3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 6024
Cestni tovorni promet; 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; 90005 Druge dejavnosti javne higiene.
Rg-1716
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02527 z
dne 23. 11. 1999 pri subjektu vpisa
TRANSKOMERC, podjetje za izvrševanje
in organiziranje prevozov v tuzemstvu in
inozemstvu, izvoz in uvoz ter zastopanje
tujih firm, d.o.o., Koper, Ljubljanska c. 5,
sedež: Ljubljanska c. 5, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5313538
Firma: VINOGRAD, trgovina s kmetijskimi stroji, kletarsko, vrtnarsko opremo in orodjem, d.o.o.
Skrajšana firma: VINOGRAD, d.o.o.,
VINOGRAD s.r.l.
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-

Št.

dinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami.
Firma v italijanskem jeziku se glasi:
VINOGRAD, commercio di macchine agricole, attrezzatture enologiche, per l’ orticoltura e attrezzi di ferramenta, s.r.l.
Pri vpisu firme v italijanskem jeziku je
bila tuja črka z dodatno oznako vpisana tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena.

KRŠKO
Rg-167
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00190 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa STEMAT, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Mali vrh
21č, 8254 Globoko, pod vložno
št. 1/02297/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5618304
Osnovni kapital: 4,080.584 SIT
Ustanovitelja: Kržan Olga, vstopila
14. 12. 1994, vložila 3,684.584 SIT, in
Kržan Franc, vstopil 29. 6. 1999, vložil
396. 000 SIT, oba iz Globokega, Mali vrh
21č, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 7. 12. 1999: 6022
Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 6022
Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register s sklepom Srg 190/99 z
dne 7. 12. 1999.
Rg-585
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00143 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO
BREŽICE, d.o.o., sedež: Cesta bratov Cerjakov 42, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/00175/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenic zaradi
odsvojitve poslovnega deleža in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5164338
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopila
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3. 7. 1998; ATENA DVE, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vstopila 3. 7. 1998, vložila
21,747.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 5010
Trgovina z motornimi 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 motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji 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
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
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 polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
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na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 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 Trgovina na drobno 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-1925
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 1999/00612 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
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PODJETJE POSAVJE SEVNICA, d.d., sedež: Trg svobode 11, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5064627
Sedež: 8290 Sevnica, Trg svobode 9.
Rg-1929
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 1999/00685 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa NIKA PID, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/03730/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5894077
Osnovni kapital: 3.257,469.800 SIT
Sprememba statuta vpisana v sodni register s sklepom Srg 685/99 z dne 11. 1.
2000.
Rg-1930
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 1999/00674 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa TRANSPORT KRŠKO, podjetje za cestni tovorni promet, d.d., sedež: Cesta krških žrtev 133, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/00109/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5143853
Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-1931
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 1999/00687 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa NIKA PID2, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/03836/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5970474
Osnovni kapital: 1.255,586.800 SIT
Sprememba statuta vpisana v sodni register s sklepom Srg 687/99 z dne 11. 1.
2000.
Rg-1932
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom Srg št. 1999/00688 z dne 10. 1.
2000 pri subjektu vpisa INPLET, pletiva,
d.d., sedež: Dol. Brezovo 34, 8290 Sevnica, pod vložno št. 1/01049/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnice in nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5232163
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jazbec Marija, razrešena 31. 12.
1999; direktorica Zidarič-Kožar Helena, Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem
mostu 56, imenovana 12. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Član nadzornega sveta: Ignjatovič Božidar je vstopil 12. 11. 1999.

Rg-1933
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 1999/00686 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa NIKA PID 1, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/03766/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5913888
Osnovni kapital: 3.091,110.200 SIT
Sprememba statuta vpisana v sodni register s sklepom Srg 686/99 z dne 11. 1.
2000.
Rg-1957
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 2000/00002 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ŽITO PEKARNA KRŠKO,
d.o.o., sedež: Cesta 4. julija 86, 8270
Krško, pod vložno št. 1/01132/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi – pripojitev ŽITO PEKARNA
KRŠKO, d.o.o. k ŽITO, prehrambena industrija, d.d., Ljubljana, s temile podatki:
Matična št.: 5081491
Pripojitev k družbi ŽITO, prehrambena
industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska 154,
na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 4. 1.
2000. Pripojitev začne veljati z vpisom v
sodni register po sedežu prevzemne družbe. Pripojitev pri prevzeti družbi vpisana v
sodni register s sklepom Srg 2/2000 dne
6. 1. 2000.
Rg-2653
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 1999/00709 z dne 18. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POSAVJE SEVNICA, d.d., sedež: Trg svobode 9, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5064627
Sprememba statuta vpisana v sodni register s sklepom Srg 709/99 z dne 18. 1.
2000.
Rg-2654
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 1999/00660 z dne 17. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POSAVJE SEVNICA, d.d., sedež: Trg svobode 9, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5064627
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Makari Karel, razrešen 12. 11. 1999;
Žibert Branko, Ljubljana, Štihova 12, razrešen 12. 11. 1999 kot prokurist in imenovan
13. 11. 1999 za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev kot vršilec dolžnosti
direktorja.
Rg-2655
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 2000/00006 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POSAVJE SEVNICA, d.d., sedež: Trg svobode 9, 8290 Sevnica, pod
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vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5064627
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Žibert Branko, razrešen 2. 1. 2000,
direktor Musar Branko, Brežice, Marof 31,
imenovan 3. 1. 2000, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-2894
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 2000/00335 z dne 25. 1. 2000 pri
subjektu vpisa TOGREL, gradbeništvo in
proizvodnja, d.o.o., Krško, sedež: Velika
vas 62, 8273 Leskovec pri Krškem, pod
vložno št. 1/03902/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1228285
Ustanovitelj: Žigante Niko, izstopil 26. 2.
1999; KOSTAK, Komunalno stavbno podjetje, d.d., Krško, Leskovška cesta 2a, vstopil 26. 2. 1999, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Žigante Niko, razrešen 26. 2. 1999;
Mozer Silvana, Krško, Cankarjeva 3, razrešena 26. 2. 1999 kot prokuristka in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev kot direktorica – predsednica kolegijskega poslovodnega organa, ter zastopnika Navoj Ivan, Podbočje, Podbočje 32, in
Budič Stanislav, Krška vas, Krška vas 41a,
imenovana 26. 2. 1999, ki zastopata družbo brez omejitev kot člana kolegijskega poslovodnega organa.
Dejavnost, izbrisana 25. 1. 2000: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register s sklepom Srg 335/2000 z
dne 25. 1. 2000.
Rg-2895
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 2000/00334 z dne 25. 1. 2000 pri
subjektu vpisa VIDOM, turizem, gostinstvo, stanovanja, d.o.o., Krško, sedež: Cesta 4. julija 50, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/01994/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5540755
Ustanovitelja: VIDEM, celuloza, papir in
papirni izdelki Krško, d.o.o. – v stečaju,
Krško, Tovarniška 18, vstopil 9. 12. 1991,
vložil 78,266.214 SIT, in VIDOM, turizem,
gostinstvo, stanovanja, d.o.o., Krško,
Krško, Cesta 4. julija 50, vstopil 20. 10.
1998, vložil 8,696.246 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 25. 1. 2000: 5511
Dejavnost 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

Št.

prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega 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; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost 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 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz; 55510 Dejavnost menz;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register s sklepom Srg 334/200 z
dne 25. 1. 2000.

LJUBLJANA
Rg-841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10989 z dne 11. 11. 1999 pri subjektu vpisa KER & K, zastopniške in agencijske storitve, d.o.o., Poljanska 54, Ljubljana, sedež: Poljanska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5543100
Firma: KER & K, zastopniške in agencijske storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Eržen Kerševan Tanja,
Ljubljana, Poljanska cesta 54, vstopila
6. 12. 1991, vložila 1,932.810 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1999.
Rg-842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10991 z dne 11. 11. 1999 pri subjektu vpisa MEGA, Projektiranje, oblikovanje, marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5296757
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Mohar Ana, Ljubljana, Jurčičev trg
3, imenovana 28. 9. 1999.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 9. 1999.
Rg-845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11073 z dne 11. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32476/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1467573
Firma: TCI TRADING, trgovina in zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TCI TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška cesta 492
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Čurić Jana, vložila
840.000 SIT, in Čurić Željko, vložil
1,260.000 SIT, oba z Jesenic, Smokuč 45,
vstopila 25. 10. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čurić Željko, in prokuristka Čurić Jana, imenovana 25. 10. 1999.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 2213 Izdajanje revij in periodike; 4521 Splošna grad-
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bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi 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; 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; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
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gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje.
Rg-846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11074 z dne 11. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32475/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1467581
Firma: MOBI SVET, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MOBI SVET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1355 Polhov Gradec, Dol. vas
pri Polhovem Gradcu 57
Osnovni kapital: 2,130.000 SIT
Ustanoviteljica: Podpečan Mateja, Polhov Gradec, Dol. vas pri Polhovem Gradcu
57, vstopila 20. 10. 1999, vložila
2,130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Podpečan Mateja, imenovana
20. 10. 1999.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 5115
Posredništvo 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; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;

52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6420 Telekomunikacije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10387 z dne 9. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32464/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1462547
Firma: MODIS, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Verd 44b,
Vrhnika
Skrajšana firma: MODIS, d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Verd 44b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Južnič Ksenija, Vrhnika,
Verd 44b, vstopila 17. 9. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Južnič Ksenija, imenovana 17. 9.
1999.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog 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 kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 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.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
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rovin, 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
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govina na drobno 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
pohištvom, svetili 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
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55402 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6411 Javne poštne storitve; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 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 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09637 z dne 8. 11. 1999 pri subjektu vpisa STANDOM ENGINEERING
LOBODA, Gospodarjenje in vzdrževanje
stanovanjskih hiš, k.d., Ljubljana, sedež:
Koseskega ulica 25, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16465/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5575494
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseskega
ulica 11.
Rg-851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10409 z dne 4. 11. 1999 pri subjektu vpisa TRI-S PREVOZI, turizem, posredovanje, d.o.o., sedež: Stanetova 24,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/29790/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 1215787
Firma: DRAN, gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DRAN, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Jalnova 61
Ustanovitelj: Skubic Boštjan, Šuc Gregor in Stražiščar Gregor, izstopili 14.7.
1999; Vidranski Slavko, Ljubljana, Jalnova
ulica 61, vstopil 14. 7. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnika Šuc Gregor in Stražiščar Gregor
ter direktor Skubic Boštjan, razrešeni 15. 9.
1999; direktor Vidranski Slavko, imenovan
15. 9. 1999.
Dejavnost, izbrisana 4. 11. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60220
Storitve taksistov; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1999: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 60220 Dejavnost taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
74400 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 9. 1999.
Rg-852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10378 z dne 3. 11. 1999 pri subjektu vpisa ANTEX, podjetje za trgovino,
marketing, d.o.o., sedež: Šaranovičeva
7a, Vir, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/20279/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5689589
Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Abramović Ante in Abramović Francka, oba iz Domžal, Šaranovičeva 7a, Vir, vstopila 7. 11. 1992, vložila po
3,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 9. 1999.
Rg-854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10403 z dne 3. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo sedeža, firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5484243
Firma: GREDELJ, trgovina in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GREDELJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152
Osnovni kapital: 1,692.000 SIT
Ustanovitelji: Zrim Viljem in Zrim Silvestra, izstopila 29. 9. 1999; Ficko Ivan in
Ficko Hasnija, vložila po 592.200 SIT, ter
Ficko Sandra, vložila 507.600 SIT, vsi iz
Ljubljane, Pot na Fužine 11, vstopili 29. 9.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zrim Viljem, razrešen 29. 9. 1999;
direktorica Ficko Sandra in prokurist Ficko
Ivan, imenovana 29. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5522 Dejavnost
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/02182/00.
Rg-855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10366 z dne 2. 11. 1999 pri subjektu vpisa AGING, podjetje za inženiring
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Bohinjčeva
11, sedež: Bohinjčeva 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5367417
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Žiberna Miha, Ljubljana, Dunajska cesta 103, imenovan 8. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje 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 rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih 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 sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1710 Priprava in predenje teksti-

lij; 1720 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog 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 kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 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.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2310 Proizvodnja koksa; 2320
Proizvodnja naftnih derivatov; 2330 Proizvodnja jedrskega goriva; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega 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; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja 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 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
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2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 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 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC);
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
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marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 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 popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 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 pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4010 Oskrba z
elektriko; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 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; trgovina 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na 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-
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nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z 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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
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6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 9. 1999.
Rg-856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04192 z dne 29. 10. 1999 pri subjektu vpisa PERITEKS, Negovanje tekstila, d.o.o., sedež: Blatnica 2, 1236 Trzin,
pod vložno št. 1/18496/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5606861
Ustanovitelja: Anderlič Jože, Celovec,
Avstrija, Frodlgasse 31, vstopil 17. 5. 1995,
vložil 316,398.200 SIT, in Kranjska investicijska družba, Trzin, Blatnica 2, vstopila
29. 12. 1998, vložila 17,061.800 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Anderlič Jože, imenovan 22. 7. 1999.
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi 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 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 debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 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 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; 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; 74202 Prostorsko planiranje 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; 74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09767 z dne 28. 10. 1999 pri subjektu vpisa MOREL, agencija za informacije in ekonomske storitve, d.o.o., Reboljeva 13, Ljubljana, sedež: Reboljeva 13,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/19723/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala, deležev, tipa zastopnikov, priimka ustanovitelja in zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5662699
Firma: MOREL, Tiskovna agencija,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MOREL AGENCIJA,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mori-Lukančič Majda in Lukančič-Mori Emil, oba iz Ljubljane, Reboljeva 13, vstopila 20. 7. 1992, vložila po
1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lukančič-Mori Emil, razrešen 27. 8. 1999 kot
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zastopnik in imenovan za direktorja, in Mori-Lukančič Majda, razrešena 27. 8. 1999
kot zastopnica in imenovana za prokuristko.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999:
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85324
Druge socialne dejavnosti; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 8. 1999.
Rg-859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10049 z dne 28. 10. 1999 pri sub-

Št.

jektu vpisa DONIKS, Storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Čevljarska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20542/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5708362
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Stanežiče 3a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kogoj-Lalović Dora in Lalović Spasoje, istopila 26. 8. 1999; Strnad
Gregor, Ljubljana-Šentvid, Stanežiče št. 3a,
vstopil 26. 8. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Kogoj-Lalović Dora in Lalović Spasoje, razrešena 6. 9. 1999; direktor Strnad
Alojzij, Trzin, Mengeška c. št. 6, in prokurist
Strnad Gregor, Ljubljana-Šentvid, Stanežiče št. 3a, imenovana 6. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami.
Rg-862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03655 z dne 2. 11. 1999 pri subjektu vpisa LIAN, podjetje za turizem, proizvodnjo ter zunanjo in notranjo trgovino z gostinsko opremo, d.o.o., Grosuplje, Perovo 17c, sedež: Perovo 17c,
1290
Grosuplje,
pod
vložno
št. 1/04274/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev, zastopnikov in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5319030
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Vehovec Ljiljana, vložila
2,700.000 SIT, in Vehovec Stanislav, vložil
300.000 SIT, oba iz Grosuplja, Perovo 17c,
vstopila 21. 6. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vehovec Stanislav, imenovan 22. 6.
1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 6. 1999.
Rg-865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03877 z dne 3. 11. 1999 pri subjektu vpisa B & B, Podjetje za zastopanje,
inženiring in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Žibertova 1, sedež: Žibertova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02872/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5464790
Firma: B & B, Podjetje za zastopanje,
inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: B & B, d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 19
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5143
Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 6. 1999.
Rg-866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10267 z dne 3. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32452/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1453521
Firma: G&S, VIRANT IN OSTALI, lesna
montaža in računalniške storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: G&S, VIRANT IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rakovniška 6
Ustanovitelja: Virant Gregor in Virant
Srečko, oba iz Iga, Ig 218a, vstopila 20. 9.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Virant Gregor, in zastopnik Virant
Srečko, imenovana 20. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
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4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09551 z dne 8. 11. 1999 pri subjektu vpisa SLOTIN, trgovina in posredovanje z različnim blagom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Štefančeva 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5633346
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Stanežiče 7e.
Rg-873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10905 z dne 8. 11. 1999 pri subjektu
vpisa ANUBIS, svetovanje, storitve, trgovina, d.o.o., sedež: Kočevska Reka n.h.,
1338 Kočevska Reka, pod vložno
št. 1/20703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti, priimka in naslova družbenice in zastopnice ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5704464
Firma: ANUBIS, svetovanje, storitve,
trgovina, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: ANUBIS, d.o.o., Kočevje
Sedež: 1330 Kočevje, Trg zbora odposlancev 53
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Selan Perovšek Suzana,
Kočevje,
Tesarska
5b,
vstopila
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23. 12. 1992, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Selan Perovšek Suzana, imenovana 23. 12. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 0202
Gozdarske storitve; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 10. 1999.
Rg-876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11382 z dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa FATAMORGANA, Podjetje za
video in avdio produkcijo ter stike z javnostjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Borsetova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06328/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi družbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5406471
Firma: FATAMORGANA, družba za video in avdio produkcijo ter stike z javnostjo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Prečna ulica 6
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žbontar Matjaž, Sežana,
Krajna vas 19, vstopil 22. 12. 1994, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žbontar Matjaž, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 10. 11. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 7440
Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 10. 1999.
Rg-877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10869 z dne 11. 11. 1999 pri subjektu vpisa SMARTY, podjetje za inženiring, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kunaverjeva ulica 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-

bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, sedeža, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5854679
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje, Pot
heroja Trtnika 34
Osnovni kapital: 2,245.369,61 SIT
Ustanovitelj: Podržaj Pipuš Vesna, izstopila 11. 10. 1999; Pipuš Igor, Ljubljana,
Kunaverjeva ulica 3, vstopil 11. 10. 1999,
vložil 2,245.369,61 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Podržaj Pipuš Vesna, razrešena
11. 10. 1999; direktor Pipuš Igor, imenovan 11. 10. 1999.
Dejavnost, izbrisana 11. 11. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 60220 Dejavnost
taksistov; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
75250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 11. 10. 1999.
Rg-880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10882 z dne 15. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1467301
Firma: NET-ELMED, proizvodnja, trgovina in servis medicinskih aparatov in
opreme, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NET-ELMED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, C. Andreja Bitenca 68
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jevtić Novica, Vrhnika,
Prečna pot 7, vstopil 19. 10. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jevtić Novica, imenovan 19. 10.
1999.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
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sod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09660 z dne 12. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32483/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1447203
Firma: PAVLENKO, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PAVLENKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hranilniška 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlenko Vladimirovič Aleksandre, Min-Vody, Stavropol Region, Gorkogo St. 4, Sft, vstopil 20. 8. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pavlenko Vladimirovič Aleksandre,
imenovan 20. 8. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404

Št.

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 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in 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 alkoholnimi in brezal-

43 / 24. 5. 2000 / Stran 4159
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih 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; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in 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 kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih 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 posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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 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
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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 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.
Rg-883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10868 z dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa INTERFLOORING, podjetje za
zastopanje 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, osnovnega kapitala, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5366542
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelja: Vidrih Jože, vstopil
27. 3. 1990, vložil 30,000.000 SIT, in Žagar Snežana, vstopila 19. 10. 1999, vložila
10,000.000 SIT, oba iz Ljubljane, Tacenska cesta 155, odgovornost: ne odgovarjata; INTERFLOORING, podjetje za zastopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Zaloška
69, izstopil 19. 10. 1999.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristki Žagar Snežana, Ljubljana, Tacenska cesta 155, in Tomšič Marjeta, Ljubljana, Kotnikova 20, imenovani 19. 10. 1999.
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Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 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, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
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gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 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 potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 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 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
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 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;

Št.

9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1999.
Rg-884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10891 z dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa PANATRA, podjetje za marketing, zastopanje, proizvodnjo, trgovino
ter izvoz in uvoz, d.o.o., sedež: Rožna
dolina, C. XIII/3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18989/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg
8498/99 – spremembo skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe, uskladitev in spremembo dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5621364
Skrajšana firma: PANATRA, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Česen Marjan in Česen
Marinka, oba iz Ljubljane, Lamutova 18,
vstopila 26. 5. 1992, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999:
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51700 Druga
trgovina na debelo; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 10. 1999.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 8498/99 z dne 7. 10.
1999, razveljavi.
Rg-885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11078 z dne 26. 11. 1999 pri subjektu vpisa M-MARKET, Trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o., Moravče, sedež: Vegova 1, 1251 Moravče, pod vložno št. 1/16651/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5603064
Firma: M-MIG, Market, inženiring,
gradbeništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M-MIG, d.o.o.
Osnovni kapital: 12,504.000 SIT
Ustanovitelja: Cerar Marija, vstopila
15. 3. 1992, in Cerar Danijel, vstopil 28. 10.
1999, oba iz Dol pri Krašcah, Dole pri Krašcah 21, Moravče, vložila po 6,252.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 26. 11. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6711 Storitve
finančnih trgov.
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Rg-960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05766 z dne 26. 10. 1999 pri subjektu vpisa MARK INŽENIRING, podjetje
za proizvodnjo in izdelavo elektronskih
sklepov in naprav, kooperacije, trgovino
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Pečale 28, 1231 Ljubljana Črnuče,
pod vložno št. 1/18410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
naslova ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5620201
Sedež: 1000 Ljubljana, Majde Vrhovnikove 20
Ustanoviteljica: Kavšek Jarmila, Ljubljana, Majde Vrhovnikove 20, vstopila
16. 3. 1992, vložila 67.125 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02154 z dne 12. 11. 1999 pri subjektu vpisa GEAS, d.o.o., Podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 36, sedež:
Ulica bratov Učakar 36, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03040/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5302919
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1999: 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 6110
Pomorski promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 9. 4. 1999.
Rg-963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02303 z dne 18. 10. 1999 pri subjektu vpisa MS PROJEKT, informacijska tehnologija, d.o.o., sedež: Dunajska cesta 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26540/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5409284
Ustanovitelji: Murovec Marjan, Ljubljana,
Hošiminhova 9, Jenko Tomaž, Logatec,
Ograde 16a, in Turk Franc, Cerknica, Martinjak 3, vstopili 31. 5. 1990, vložili po
1,465.667 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Fischer Dušan, izstopil 2. 3. 1999.
Rg-965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02749 z dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa KIK, Kemijska industrija Kamnik, d.d., sedež: Fužine 9, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/00806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5043247
Vpiše se sprememba statuta z dne 25. 5.
1999.
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Rg-967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03497 z dne 18. 10. 1999 pri subjektu
vpisa
PRVI
SLOVENSKI
INVESTICIJSKI SKLAD, podjetje za kratkoročne in dolgoročne investicije,
d.o.o., Kersnikova 6, Ljubljana, sedež:
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5648866
Firma: PRVI INVEST, podjetje za investicije, d.o.o.
Skrajšana firma: PRVI INVEST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pregl Kazimir, izstopil 8. 2.
1999, ILLYRCO INVESTMENT HOLDING
S.A. 32, Geneve, Švica, 32 Chemin Frank
Thomas 1208, izstopil 14. 2. 1996; Hacin
Janko-Josip, Cologny 1223, vstopil
12. 1. 1992, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; HACIN JANEZ 32,
CH. FRANK, Geneve, Švica, Thomas 1208,
izstopil 12. 1. 1992.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pregl Kazimir, Ljubljana, Rimska 16,
imenovan 12. 1. 1992.
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
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;
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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
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živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6711 Dejavnost finančnih trgov; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04330 z dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa ISTCO, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Resljeva 24, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža, ustanoviteljev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5940320
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 2
Ustanovitelja: Remec Saša, izstopil
12. 8. 1998; VAFA HANDELSGES M.B.H.,
Dunaj, Gottfried Keller Gasse 2/38, vstopil
21. 3. 1996, in IMPAKTA, trgovina in inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 2, vstopila 12. 8. 1999, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 14. 7. 1998 in 20. 7. 1999.
Rg-979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04337 z dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa TOKO-LINE, tovarna kovčkov
in usnjenih izdelkov, d.d., Domžale, sedež: Slamnikarska c. 1, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/12650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5500800
Članica nadzornega sveta: Turk Miro, izstopil 27. 7. 1999; Šetina Lea, vstopila
27. 7. 1999.
Rg-980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04490 z dne 18. 10. 1999 pri subjektu vpisa PODJETJE ZA UREJANJE
HUDOURNIKOV, d.d., sedež: Hajdrihova

28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00812/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov – tipa
in pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5142369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Aleš, Ljubljana, Jamova 50,
razrešen in ponovno imenovan 31. 3. 1999.
Rg-982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09552 z dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa SODEXHO, Prehrane in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 40,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/15446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5571472
Ustanovitelj: Zaviršek Marjan, izstopil
29. 7. 1999; SODEXHO S.A., On Yvelines,
Francija, 3 Avenue Newton, Saint Quentin,
vstopil 30. 3. 1995, vložil 98,413.222 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09594 z dne 22. 10. 1999 pri subjektu vpisa AVTOSERVIS OSMAK & CO,
trgovina in servisne storitve, d.n.o., Kočevje, Kolodvorska 16, sedež: Kolodvorska 16, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/27111/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in zastopnikov ter preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5920256
Firma: AVTOSERVIS OSMAK, servisne
storitve, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: AVTOSERVIS OSMAK,
d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Osmak Darko, Kočevje,
Željne 63a, izstopil z d.n.o. in vstopil v
d.o.o., 22. 10. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Osmak Darja,
izstopila 22. 10. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Osmak Darja, razrešena 13. 8.
1999; Osmak Darko, razrešen 13. 8. 1999
kot družbenik in imenovan za direktorja.
Rg-987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09714 z dne 27. 10. 1999 pri subjektu vpisa ABANČNA DZU, družba za
upravljanje vzajemnih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenska 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26083/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5865727
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 58.
Rg-988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/09723 z dne 27. 10. 1999 pri subjektu vpisa WORLD TRADE CENTER
LJUBLJANA, posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev s tujino,
d.o.o., sedež: Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06237/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5359198
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simoniti Gregor, razrešen 10. 8.
1999; direktor Jakopič Stojan, Portorož,
Vesna 7, imenovan 10. 8. 1999.
Rg-990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09734 z dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
ZAVOD ANTONIJE KUCLER, Vrhnika, sedež: Poštna 1, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/00822/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5050839
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Hafner Matilda, razrešena 30. 6.
1999; ravnateljica Samotorčan Marta, Vrhnika, Mala Ligojna 37, imenovana 23. 6.
1999.

MARIBOR
Rg-94
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00967 z dne 23. 11. 1999
pri
subjektu
vpisa
ŠTAJERSKI
TEHNOLOŠKI PARK, d.o.o., sedež: Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/09323/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5862850
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Osvald Darja, Maribor, Mencingerjeva 1, razrešena 30. 6. 1999 kot direktorica in imenovana 1. 7. 1999 za prokuristko, in direktor Knez Ljutomir, Maribor, Markovičeva 15,
imenovan 1.7. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-96
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 99/03125 z dne 23. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ANCHI INŽENIRING, projektiranje, izvajanje in nadzor v gradbeništvu, d.o.o., sedež: Spodnja Brežnica 2,
2319 Poljčane, pod vložno št. 1/06985/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5682045
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT.
Ustanovitelj: Tomažič Franc, Zreče, Cesta na Roglo 17c, vstopil 16. 6. 1992, vložil 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 23. 11. 1999:
55112 Dejavnost penzionov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;

Št.

6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55510 Dejavnost menz; 60220 Dejavnost
taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
74400 Oglaševanje.
Rg-105
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02908 z dne 17. 11. 1999
pod št. vložka 1/10726/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1462008
Firma: PINTAR&DRUGI, družba za
gradbeništvo, trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: PINTAR&DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova 22
Ustanoviteljici: Pintar Metka, Maribor,
Borova vas 7, in Beribak Danica, Maribor,
Ljubljanska ulica 19b, vstopili 8. 10. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenica Pintar Metka, ki zastopa družbo
brez omejitev, prokurist Pintar Pavao, Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 7, in družbenica Beribak Danica, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovani 8. 10. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 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 Trgovina 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 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, 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 živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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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 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 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, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60240 Cestni tovorni
promet; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74120 Računovodske,
knjigovodske
in
revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom; pod
J 67.130 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.600 sme družba
opravljati samo dejavnost varovanja.
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Rg-106
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02913 z dne 15. 11. 1999
pod št. vložka 1/10723/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1462113
Firma: FEROGRAF, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FEROGRAF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem
polju, Nad gramoznico 24
Osnovni kapital: 3,900.000 SIT
Ustanovitelj: Ferčec Danilo, Miklavž na
Dravskem polju, Nad gramoznico 24, vstopil 25. 10. 1999, vložil 3,900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Ferčec Danilo, in direktorica Ferčec
Muršak Breda, ki zastopa družbo brez omejitev, oba iz Miklavža na Dravskem polju,
Nad gramoznico 24, imenovana 25. 10.
1999.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje
časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330
Razmnoževanje
računalniških
zapisov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
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; 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 kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-

cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 60240
Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pod K 74.140 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-109
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03072 z dne 18. 11. 1999
pri subjektu vpisa MEZZANIN, družba za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Ulica
talcev 15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 1277880
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Bračiča 12.
Rg-112
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02925 z dne 17. 11.
1999 pod št. vložka 1/10724/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1462164
Firma: NVT, nadzor, varjenje, vzdrževanje, montaža, d.o.o.
Skrajšana firma: NVT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Kamniška ulica 27
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelja: Tomić Mirjana in Tomić
Djordje, oba iz Maribora, Kamniška ulica
27, vstopila 5. 10. 1999, vložila po
1,075.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Tomić Mirjana, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Tomić Djordje,
imenovana 5. 10. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih 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 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 kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
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surovim tobakom; 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 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi 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 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, 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 živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi 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 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 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, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
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narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 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
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
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, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
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92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-113
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03037 z dne 18. 11. 1999
pri subjektu vpisa FIDUSMETAL, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Ulica talcev 15, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10291/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:
Matična št.: 1214349
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Bračiča 12.
Rg-114
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03086 z dne 18. 11. 1999
pri subjektu vpisa FMN, družba za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Ulica talcev
15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05640/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5624304
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Bračiča 12.
Rg-115
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03151 z dne 19. 11. 1999
pri subjektu vpisa SOFTBASE IPS, informacijski poslovni sistemi, d.o.o., sedež:
Tomšičeva 1d, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/06588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5666317
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska 23.
Rg-119
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03107 z dne 19. 11.
1999 pri subjektu vpisa ZLATOROG-IGM,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Industrijska ulica 13,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/10072/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1121243
Ustanovitelja: ZLATOROG, podjetje za
ustanavljanje, financiranje in upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, izstopil 24. 11.
1998, in STAVBAR, podjetje industrija gradbenega materiala, p.o.,Hoče, Miklavška 40,
izstopil 19. 9. 1999; ŠTAJER LES, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ptuj, Rogozniška cesta 25, vstopil 27. 11. 1996,
vložil 7,293.075,80 SIT, in Janžekovič Bo-
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gomir, Markovci pri Ptuju, Bukovci 105a,
vstopil 19. 9. 1999, vložil 3,467.200 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-121
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/ 03128 z dne 16. 11. 1999
pri subjektu vpisa PROBANKA, d.d., sedež:
Gosposka ulica 23, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03499/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova zastopnice in članov upravnega odbora s temile podatki:
Matična št.: 5459702
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pajenk Romana, Maribor, Tomšičeva 12, imenovana 13. 8. 1996.
Član upravnega odbora: Lokar Aleš, razrešen 8. 6. 1999; Balanč Franc, imenovan
9. 6. 1999.
Rg-122
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00899 z dne 17. 11. 1999
pri subjektu vpisia POŠTNA BANKA
SLOVENIJE, d.d., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10463/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5620112
Član nadzornega sveta: Zidarič Jože, izstopil 23. 6. 1999; Čehovin Miran, vstopil
23. 6. 1999.
Dne 17. 11. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 1. skupščine delniške družbe z
dne 23. 6. 1999.
Rg-123
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03027 z dne 17. 11. 1999
pri subjektu vpisa KOGRAD GRADNJE,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
sedež: Preradovičeva ulica 20, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5948096
Dejavnost, vpisana 17. 11. 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 športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve.
Rg-125
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02868 z dne 17. 11. 1999
pri subjektu vpisa INTRADE, trgovina, export-import, d.o.o., sedež: Gubčeva 29,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/01211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, de-

javnosti, priimka ustanoviteljice, zastopnikov
in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5306914
Firma: INTRADE, trgovina, posredništvo, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška 28
Ustanoviteljica: Namestnik Marija, Maribor, Gubčeva 29, vstopila 29. 12. 1988,
vložila 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Matvos Mariji, ki je bila razrešena
20. 8. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999:
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, 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;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51650 Trgovina na debelo 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 brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
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nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom.
Rg-126
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00769 z dne 11. 11. 1999
pod št. vložka 1/10714/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča na Ptuju, spremembo
sedeža, družbenikov, poslovnih deležev, naslova družbenika in zastopnika, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5877580
Firma: FINEA HOLDING, družba za
upravljanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FINEA HOLDING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigherja 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Borec Miklavž, Maribor,
Vrbanska 41, vstopil 23. 3. 1994, vložil
1,050.000 SIT, in METROFIN, tehnološki
inženiring, svetovanje in trgovina, d.o.o.,
Maribor, Borštnikova 5, vstopil 11. 11.
1996, vložil 450.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Borec Miklavž, Maribor, Vrbanska 41,
imenovan 23. 3. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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, slad-
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kornimi 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s 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 proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 55301 Dejavnost 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 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6521
Finančni zakup (leasing); 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Dejavnost: pod G 51.18 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; 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.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vložno številko Rg 1/7512-00 s firmo FINEA
HOLDING, d.o.o., Polenšak, Polenci 45.
Rg-133
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02948 z dne 9. 11. 1999
pod št. vložka 1/10721/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1462504
Firma: DECIMA, družba za trgovino in
storitve, d.o.o.

43 / 24. 5. 2000 / Stran 4167
Skrajšana firma: DECIMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova ulica 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Emeršič Darko, Maribor,
Koroška cesta 105a, vložil 1,071.000 SIT,
in Pleteršek Borut, Kamnica, Elektrarniška
ulica 14, vložil 1,029.000 SIT – vstopila
3. 11. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Emeršič Darko, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Pleteršek Borut,
imenovana 3. 11. 1999.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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 usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost 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 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120

Stran

4168 / Št. 43 / 24. 5. 2000

Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Dejavnost: pod J 67.130 sme družba
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; pod K 74.600 sme
družba opravljati samo dejavnost varovanja; pod O 92.711 sme družba opravljati
samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.
Rg-134
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02870 z dne 9. 11. 1999
pri subjektu vpisa ETS PREGL, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Zgornja Ložnica
5a, 2316 Zgornja Ložnica, pod vložno
št. 1/09979/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5944376
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Titova 105.
Rg-139
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00992 z dne 30. 11. 1999
pri subjektu vpisa MARIBORSKA LIVARNA
MARIBOR, d.d., sedež: Oreško nabrežje
9,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/00473/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5035333
Član nadzornega sveta: Fras Dušan je
izstopil 10. 5. 1999.
Rg-1742
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03058 z dne 13. 12. 1999
pri subjektu vpisa M.H., družba za radij-
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sko in televizijsko dejavnost, d.o.o., sedež: Slovenska ulica 20, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08914/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, naslova, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5827361
Firma: RADIO CITY, družba za radijsko in televizijsko dejavnost, trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIO CITY, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska ulica 35
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih 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 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; 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,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina 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 Trgovina
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 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, 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 živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi 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 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 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, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
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pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 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, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
62100 Zračni promet na rednih linijah;
62200 Izredni zračni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64110 Dejavnost javne pošte;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje 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 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 računalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarja-
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nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400
0Dejavnost tiskovnih agencij; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom.
Rg-1746
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01006 z dne 13. 12. 1999
pri subjektu vpisa LUMINOS, steklarna,
d.d., sedež: Titova 77a, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/00736/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe in
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5045711
Člani nadzornega sveta: Erker Janez in
Kavkler Lepold, izstopila 5. 7. 1999; Gulič
Dejan, vstopil 14. 7. 1999, Brglez Stanko,
ponovno vstopil 14. 7. 1999, in Skerbiš
Elizabeth Maria, vstopila 14. 7. 1999.
Dne 13. 12. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 6. skupščine delniške družbe z
dne 14. 7. 1999.
Rg-1753
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02986 z dne 10. 12. 1999
pri subjektu vpisa TERMOTRANS, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10132/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1122827
Ustanovitelj: Tomljanović Igor, izstopil
12. 10. 1999; Zajšek Franc, Miklavž na
Dravskem polju, Ulica Franca Vauhnika 11,
vstopil 7. 2. 1997, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-1754
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03083 z dne 10. 12. 1999
pri subjektu vpisa GRADBENI SERVIS
LORENČIČ, trgovina z gradbenimi stroji
in opremo, d.o.o., sedež: Stara cesta 95,
2311 Hoče, pod vložno št. 1/03480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča statusno spremembo družbenika in spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5470773
Ustanovitelj: LORENČIČ GMBH NFG.
& CO KG, Graz 8010, Avstrija, Brucknerstr. 14, vstopil 7. 4. 1998, vložil
5,043.057,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Lorencic Heinrich Franz, razrešen
1. 10. 1999; prokurist Walzer Josef, Graz
8054, Avstrija, Gradlbauerweg 24, imenovan 1. 10. 1999.
Rg-1763
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00898 z dne 9. 12. 1999
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pri subjektu vpisa TEHNIKA-SET, inženiring, proizvodnja in storitve, d.d., sedež:
Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/09508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe, spremembo osnovnega kapitala, članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5862639
Osnovni kapital: 18,950.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Potočnik Zvonko, Sameja Vojko in Leskovar Vladimir, ponovno vstopili 22. 6. 1999.
Dne 9. 12. 1999 se vpišeta predložitev
zapisnika 5. skupščine delniške družbe z
dne 22. 6. 1999 in sprememba statuta.
Rg-1781
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03080 z dne 7. 12. 1999
pri subjektu vpisa SPLOŠNA STAVBENA
DRUŽBA, storitve in trgovina, d.d., sedež: Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00480/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o začetku
stečaja ter spremembo firme in zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5036011
Firma:
SPLOŠNA
STAVBENA
DRUŽBA, storitve in trgovina, d.d. – v
stečaju
Skrajšana firma: SSD, d.d. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Urbajs Ana, razrešena 5. 11. 1999; stečajni
upravitelj Marin Dušan, Maribor, Štantetova
4, imenovan 5. 11. 1999.
Dne 7. 12. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 62/99 z dne 5. 11. 1999.
Rg-1799
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00400 z dne 2. 12. 1999
pod št. vložka 1/10735/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1414836
Firma: POSLOVNI CENTER MELJE,
storitve, proizvodnja in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: PC MELJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delnišKa družba
Sedež: 2000 Maribor, Meljska cesta 36
Osnovni kapital: 4,692.000 SIT
Ustanovitelji: AGENCIJA MBR, storitveno, trgovsko in posredniško podjetje,
d.o.o., Maribor, Ulica heroja Tomšiča
11/IV, vložila 158.000 SIT,
Confidenti Vera, Maribor, Gregorčičeva
26, vložila 87.000 SIT, Čolnik Jožef, Maribor, Prušnikova 46, vložil 53.000 SIT,
DETEX, trgovina na veliko in drobno, d.o.o.,
Lenart v Slovenskih Goricah, Jurčičeva 12,
vložil 73.000 SIT, EMADA, projektivni biro,
d.o.o., Maribor, Vesnaverjeva 2, vložila
27.000 SIT, E-STATIC, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., Maribor, Ulica
heroja Jevtiča b.št., vložil 652.000 SIT,
G.T.T.G., gradbeno, trgovsko, turistično in
gostinsko podjetje, d.o.o., Maribor, Meljska cesta 36, vložil 131.000 SIT, Grandošek Dora, Maribor, Prešernova 10 vložila
143.000 SIT, Huber Vladimir, Maribor, Klinetova 6, vložil 25.000 SIT, Konrad Mirja-
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na, Maribor, Ribniška ulica 4, vložila
102.000 SIT, LA MIRIAM, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Maribor, Meljska cesta 36, vložila 25.000 SIT,
MAKEDONIJA TABAK, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Klučavničarska 4, vložila 221.000
SIT, MATVOZ, elektro projektiranje, izvajanje, nadzor, d.o.o., Maribor, Ulica heroja
Šaranoviča 27, vložil 42.000 SIT, Mavsar
Božena, Maribor, Prušnikova 40, vložila
32.000 SIT, MCA TRADE, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Maribor, Meljska
cesta 36, vložil 128.000 SIT, MELTA RADO
SNEŽIČ, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.n.o., Maribor, Gosposvetska cesta 84,
vložilo 293.000 SIT, MIKRODATA, podjetje
za proizvodnjo in trženje računalniške opreme, d.o.o., Maribor, Meljska cesta 36, vložila 250.000 SIT, MIKROPRIMAR, podjetje
za mikrofilm, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Cesta zmage 94, vložil 60.000 SIT,
MINASTA, trgovsko podjetje export import,
d.o.o., Maribor, Goriška ulica 11, vložila
37.000 SIT, MTB, podjetje za inženiring,
trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Meljska cesta 36, vložil 75.000 SIT, PEKARNA
JAGER, družba za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., Maribor, Ulica Kraljeviča
Marka 6, vložila 191.000 SIT, Prajnc Vojko, Maribor, Beograjska 9, vložil 188.000
SIT, PROING, podjetje za procesno avtomatizacijo in računalniški inženiring, d.o.o.,
Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9, vložil
100.000 SIT, PROKOM, informacijski inženiring, d.o.o., Maribor, Ulica heroja Jevtiča
1, vložil 170.000 SIT, Purič Vladimir, Zgornja Korena, Žikarce 26, vložil 20.000 SIT,
ŠALAMUN-ŠALAMUN & CO., trgovina na
veliko in malo, d.n.o., Šentilj v Slovenskih
Goricah, Šentilj v Slov. Goricah 104b, vložil
91.000 SIT, TELE 59, družba za audio in
vizuelno komunikacijo, d.o.o., Maribor,
Meljska cesta 34, vložila 435.000 SIT,
TELEM, inženiring, avtomatizacija, zastopstva, d.o.o., Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, vložil 96.000 SIT, TIBEX ZUPANIČ,
trgovina, inženiring, biro storitve, zunanja
trgovina, d.n.o., Maribor, Ulica Kraljeviča
Marka 14, vložil 51.000 SIT, TOLEDO, podjetje za trgovinsko, posredniško in storitveno dejavnost, d.o.o., Maribor, Ulica kraljeviča Marka 6, vložil 221.000 SIT, Vidmar
Lenko, Jarenina, Vukovski dol 15, vložil
173.000 SIT, VIVA DENTAL, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ormož, Kolodvorska 13, vložil 106.000 SIT, in Zorec Janko, Maribor, Sokolska 15, vložil 236.000
SIT – vstopili 1. 7. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kurent Vinko, imenovan 15. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Snežič Rado,
Jager Gregor in Razdevšek Milan, vstopili
1. 7. 1999.
Dejavnost, vpisana 2. 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 vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
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športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 10100 Pridobivanje črnega premoga; 10200 Pridobivanje
rjavega premoga in lignita; 10300 Pridobivanje šote; 11100 Pridobivanje nafte in
zemeljskega plina; 11200 Storitve v zvezi
s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1200 Pridobivanje uranovih in torijevih rud; 13100 Pridobivanje železove rude; 13200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove
in torijeve rude; 14110 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 14120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 14130 Pridobivanje skrilavcev; 14210 Pridobivanje
gramoza in peska; 14220 Pridobivanje gline in kaolina; 14300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo
mineralnih gnojil; 14400 Pridobivanje soli;
14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 15120
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 15310 Predelava in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15420 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 15430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 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 testenin; 15860 Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 15880
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 16000
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 17200
Tkanje tekstilij; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja 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 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 17710 Proizvodnja
nogavic; 17720 Proizvodnja 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
dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
19100 Strojenje in dodelava usnja; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
21240 Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 23100 Proizvodnja koksa; 23200 Proizvodnja naftnih
derivatov; 23300 Proizvodnja jedrskega
goriva; 24110 Proizvodnja tehničnih plinov; 24120 Proizvodnja barvil in pigmentov; 24130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 24140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij;
24150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 24170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 24200
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24640 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 24650 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
24700 Proizvodnja umetnih vlaken; 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26110
Proizvodnja ravnega stekla; 26120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 26130
Proizvodnja votlega stekla; 26140 Pro-
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izvodnja steklenih vlaken; 26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
26220 Proizvodnja sanitarne keramike;
26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 26240 Proizvodnja druge tehnične keramike; 26250
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
26260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 26300 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 26510 Proizvodnja
cementa; 26520 Proizvodnja apna; 26530
Proizvodnja mavca; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 26640 Proizvodnja malte;
26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Proizvodnja brusilnih sredstev; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 27100 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin (ECSC); 27210 Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220 Proizvodnja jeklenih
cevi; 27310 Hladno vlečenje; 27320
hladno valjanje ozkega traku; 27330 hladno
profiliranje; 27340 Vlečenje žice; 27350
Druga primarna predelava železa, jekla;
proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC); 27410
Proizvodnja plemenitih kovin; 27420 Proizvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 27440 Proizvodnja
bakra; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 27510 Litje železa; 27520 Litje
jekla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
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 Proizvodnja ključavnic, 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.; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja
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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 živilsko in
tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov; 30010 Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, 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 opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 33500
Proizvodnja ur; 34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 35200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 35410
Proizvodnja motornih koles; 35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150
Proizvodnja žimnic; 36210 Kovanje kovancev in medalj; 36220 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 36300 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
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Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, 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
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih 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 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 kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina 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 Trgovina 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,
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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, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, 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 živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi 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
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
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, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
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55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
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, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60100 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
60300 Cevovodni transport; 61100 Pomorski promet; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 62100 62200 Izredni
zračni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Dejavnost 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 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje 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 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 računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;

73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje;
74150
Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 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 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 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom; pod
J 67.130 sme družba 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-1804
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01018 z dne 20. 12. 1999
pri subjektu vpisa TRŽNICA, podjetje za
upravljanje s tržnimi površinami in trgovino, d.d., sedež: Vodnikov trg 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00134/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe in
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5015740
Člana nadzornega sveta: Černič Konrad
in Gutman-Kobal Zlatka, izstopila 15. 7.
1999; Verbančič Danilo in Ambrožič Borut,
vstopila 15. 7. 1999.
Dne 20. 12. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 3. skupščine delniške družbe z
dne 15. 7. 1999.
Rg-1817
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01098 z dne 17. 12. 1999
pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
MARIBOR, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d., sedež: Iztokova ulica 30,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/00189/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5143578
Član nadzornega sveta: Šegan Jasna,
izstopila 10. 8. 1999; Polajnko Angel, vstopil 10. 8. 1999.
Dne 17. 12. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 2. skupščine delniške družbe z
dne 10. 8. 1999.
Rg-1820
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03333 z dne 17. 12. 1999
pri subjektu vpisa EXIM, zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o., sedež: Ljubljanska
cesta 9, 2000 Maribor, pod vložno
št.1/01262/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme družbenikov
in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki.
Matična št.: 5310172
Ustanovitelja: ETA CERKNO, Tovarna
elektrotermičnih aparatov, d.o.o., Cerkno,
Platiševa 39, vstopil 18. 1. 1990, vložil
2,541.252 SIT, in ELEKTRO-KONTAKT,
elektrotehnična
tvornica,
d.d.,
Zagreb-Peščenica, Hrvaška, Radnička cesta
bb, vstopil 5. 4. 1991, vložil 2,641.252 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999:
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
72300 Obdelava podatkov.

Št.

Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku
postopka izbrisa iz sodnega registra po uradni dolžnosti, brez likvidacije, opr. št. Srg
1233/99 z dne 13. 10. 1999, razveljavi .
Rg-1828
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/03200 z dne 3. 1.
2000 pri subjektu vpisa ELMAR, podjetje
v zasebni lastnini za promet blaga, proizvodnjo in transport ter zaključna dela
v gradbeništvu, d.o.o., sedež: Arnolda
Tovornika 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01414/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
naslova družbenikov in zastopnikov, dejavnosti, tipa zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5322855
Firma: ELMAR, družba za storitve in
trgovino, d.o.o.
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,
Pesnica 70b
Ustanovitelja: Nađ Silva in Nađ Petar, oba
iz Pesnice pri Mariboru, Pesnica 70b, vstopila 26. 12. 1989, vložila po 1,311.895 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica
Nađ
Silva,
imenovana
26. 12. 1989, zastopa družbo brez omejitev, in Nađ Petar, razrešen 19. 11. 1999
kot družbenik in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 45210
Splošna gradbena dela; 45310 Električne
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;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-1834
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/00730 z dne 29. 12.
1999
pri
subjektu
vpisa
LENTHERM-INVEST, vodenje, trženje
in proizvodnja, d.o.o., sedež: Industrijska cesta 1, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, pod vložno št. 1/09032/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-

43 / 24. 5. 2000 / Stran 4173
tev družbe LENTHERM, d.o.o., in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5822998
Dne 29. 12. 1999 se vpišeta pripojitev
družbe LENTHERM, družba za proizvodnjo
grelnikov vode, d.o.o., Lenart v Slovenskih
goricah, Industrijska 1, registrski vložek Rg
1/5629-00, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 14. 4. 1999, in spremembo družbene pogodbe.
Rg-1858
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 99/03364 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa STROJNA, tovarna strojev,
d.d., sedež: Linhartova ulica 11, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00076/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nov mandat
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5033390
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Medved Marko, Maribor, Ribniška
12, razrešen 29. 10. 1999 in ponovno imenovan 27. 10. 1999, zastopa družbo za določen čas od 30. 10. 1999 do 1. 1. 2000.
Rg-1877
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03061 z dne 23. 12. 1999
pri subjektu vpisa VINABRAS, storitve, trgovina in posredništvo, d.o.o., sedež:
Prešernova ulica 12, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09820/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5931029
Dejavnost, izbrisana 23. 12. 1999:
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranj.
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
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lastnih nepremičnin v najem; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje.
Dejavnost: pod G 52.488 se dopiše:
razen z orožjem in strelivom; pod J 67.130
sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

NOVA GORICA
Rg-187
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00502 z dne 12. 11. 1999
pod št. vložka 1/03955/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1428942
Firma: SGA BIRO LAPAJNE A&S, posredništvo d.n.o.
Skrajšana firma: SGA BIRO LAPAJNE
A&S d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, V
mlinu 4
Ustanovitelja: Lapajne Stojan, Šempeter
pri Gorici, V mlinu 4, vstop 14. 6. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Lapajne Aleš, Idrija, Levstikova 18,
vstop 14. 6. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5522
Dejavnost kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba
opravlja samo dejavnost varovanja.
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Rg-192
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00561 z dne 17. 11. 1999
pri subjektu vpisa INSTALACIJE d.d., montaža in trgovina, sedež: Goriška 66,
5270
Ajdovščina,
pod
vložno
št. 1/00255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine, spremembo dejavnosti in spremembo
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5279330
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1999:
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.
Sprememba statuta z dne 23. 7. 1999.
Rg-2054
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 1999/01924 z dne 6. 1. 2000
pri subjektu vpisa ZATEX, Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Šempeter, sedež:
Bratuževa 13a, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/00349/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, vstop družbenika,
spremembo poslovnih deležev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5294690
Firma: ZATEX, Proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: ZATEX d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska
cesta 55, Rožna dolina
Ustanovitelji: Zavnik Ludvika, Šempeter,
Andreja
Gabrščka
102,
vstop
14. 11. 1989, vložek 5,154.820 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zavnik Mladen,
Šempeter, Andreja Gabrščka 102, vstop
14. 11. 1989, vložek, 5,154.820 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zavnik Henri, Nova Gorica, Cankarjeva 50, vstop
14. 11. 1989, vložek 5,154.820 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zavnik Matjaž,
Štanjel, Gaberje 86, vstop 22. 10. 1999,
vložek 937.240 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zavnik Jožef, razrešen 21. 10. 1999;
direktor Zavnik Henri, imenovan 21. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo dolo-

čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-2068
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 1999/01917 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1490699
Firma: STUDIO VITKA, Poslovne in
druge storitve d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO VITKA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska
cesta 68
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: SNELLA, Poslovne in druge storitve d.o.o., Medvode, Zbilje 61a, vstop 12. 11. 1999, vložek 2,079.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Makuz Graziella, Gorizia, Via Duse 16, vstop 12. 11.
1999, vložek 21.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Makuz Graziella, imenovana
12. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 2000:
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 5115 Posredništvo 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 izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5227 Trgovina na drob-
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no v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 8531 Socialno varstvo
z nastanitvijo; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-2478
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 1999/01820 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa IPOD, Trgovina in
inženiring d.o.o., sedež: Lemutova ulica
14, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03811/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in njihovih deležev in pripojitev družbe k prevzemni družbi IPOT d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1300628
Ustanovitelj: Anzeljc Roman, izstop
18. 11. 1999.
Pripojitev k družbi IPOT Projektiranje in
inženiring d.o.o. (reg. vl. 1/3495/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 10. 12.
1999.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-2479
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 1999/01821 z dne 20. 1. 2000
pri subjektu vpisa IPOT, Projektiranje in
inženiring d.o.o., sedež: Vinka Vodopivca
8, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03495/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenikov, osnovnega kapitala, zastopnika, družbene pogodbe in pripojitev družbe IPOD d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5901162
Firma: IPOD, Projektiranje in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: IPOD d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomajska 37
Osnovni kapital: 3,195.700 SIT
Ustanovitelji: Polanc Marina, Nova Gorica,
Pionirska
ulica
23,
vložek

Št.

1,065.234 SIT, Anzeljc Roman, Nova Gorica, Lemutova ulica 14, vložek 1,065.233
SIT, Vidmar Matej, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 12a, vložek 1,065.233 SIT, vstopili 5. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo; Lovrič Miran, izstop 18. 11. 1999.
Osebe, pooblašene za zastopanje: direktorica Polanc Marina, razrešena 10. 12.
1999; direktor Vidmar Matej, razrešen
10. 12. 1999; direktor Lovrič Miran, razrešen 10. 12. 1999.
Pripojitev družbe IPOD Trgovina in inženiring d.o.o. na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 10. 12. 1999.
Rg-2492
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00103 z dne 26. 1.
2000 pri subjektu vpisa IC DELTA, Proizvodnja, trženje, storitve d.o.o., sedež:
Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03206/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika in
spremembo poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5791421
Ustanovitelj: Ličen Robert, Branik, Preserje 93, vstop 1. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nemec Majda, izstop 9. 9. 1998.
Rg-3099
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00213 z dne 1. 2. 2000
pri subjektu vpisa BOUTIQUE ZDENKA,
Storitve in trgovina d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Gregorčičeva 14, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/02864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5723353
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 2000:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-3101
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00015 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/03975/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1488805
Firma: EVT, ekologija, varnost, trgovina-sistemi d.o.o.
Skrajšana firma: EVT-sistemi d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Arkova 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Grahelj Ivan, Idrija, Arkova
12, vložek 819.000 SIT, Rupnik Tadej, Idrija, Študentovska 40, vložek 210.000 SIT,
FOND, Finančna družba d.d., Idrija, Vojkova 10, vložek 1,071.000 SIT, vstopili 6. 12.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grahelj Ivan, imenovan 6. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 2000:
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
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pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje 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;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki.
Rg-3102
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00249 z dne 3. 2. 2000
pri subjektu vpisa MEDICINSKI CENTER
DE LORENZI Solkan, sedež: IX. Korpus
48,
5250
Solkan,
pod
vložno
št. 1/03621/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5947367
Firma: MEDICINSKI CENTER DE
LORENZI
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavčeva
ul. 30
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 2000: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8532 Socialno
varstvo brez nastanitve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Rg-3104
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00212 z dne 4. 2. 2000
pri subjektu vpisa GIMNAZIJA JURIJA
VEGE IDRIJA, sedež: Študentovska 16,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/00140/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5085969
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kleindienst Lidija, razrešena 17. 12. 1999
kot v.d. direktorja; direktor Hvalec Borut, Idrija, Gorska pot 40, imenovan 17. 12. 1999
kot v.d. direktorja zastopa brez omejitev.
Rg-3105
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00215 z dne 4. 2. 2000
pri subjektu vpisa EUROMIX, Trgovina in
proizvodnja d.o.o., Selo, sedež: Selo
11b, 5262 Črniče, pod vložno
št. 1/02535/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:
Matična št.: 5631041
Firma: EUROMIX, Trgovina in proizvodnja d.o.o.
Skrajšana firma: EUROMIX d.o.o.
Rg-3106
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00220 z dne 4. 2. 2000
pri subjektu vpisa PEKARNE MLINOTEST
d.o.o., sedež: Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/02728/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5686083
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Berce Jožef, Dornberk, Ograda 7,
razrešen 20. 1. 2000 in imenovan za prokurista; direktor Nabergoj David, Ajdovščina; Ivana Kosovela 9, imenovan 20. 1.
2000, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-3107
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00251 z dne 4. 2. 2000
pri subjektu vpisa GRIČ, Trgovina d.o.o.,
sedež: Goriške fronte 84a, 5290 Šempeter, pod vložno št. 1/03147/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5779154
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 25.
Rg-3108
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00255 z dne 4. 2. 2000
pri subjektu vpisa IKO TRADE, Uvoz-izvoz
in trgovina d.o.o., sedež: Vogrsko 54,
5293 Volčja Draga, pod vložno
št. 1/03949/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 1462776
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 2000:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in 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; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.
Rg-3109
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00258 z dne 4. 2. 2000
pri subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA,
Idrija d.o.o., sedež: Gregorčičeva 71,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/02500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:
Matična št.: 5619106
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kogoj Srečko, razrešen 30. 1. 2000;
direktor Berce Jožef, Dornberk, Ograda 7,
imenovan 1. 2. 2000, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-3110
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00262 z dne 9. 2. 2000
pri subjektu vpisa ENIAC, Računalniški inženiring in trgovina d.o.o., sedež: Bratov
Hvalič 85, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/03587/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5939313
Sedež: 5000 Nova Gorica, Rejčeva
ulica 3.
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Rg-3113
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00265 z dne 9. 2. 2000
pri subjektu vpisa SERVIS STORITEV
d.o.o., Kosovelova 8, Idrija, sedež: Kosovelova 8, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/01177/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5408881
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 2000:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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; 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.
Rg-3114
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00222 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/03978/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1490893
Firma: LJEZI 2, Gradbeništvo d.o.o.
Skrajšana firma: LJEZI 2 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Rutarjeva
ulica 4c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ljezi Mahmut in Ljezi Ismail, oba Nova Gorica, Rutarjeva ulica 4c,
vstopila 12. 1. 2000, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ljezi Ismail, imenovan 12. 1. 2000,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 2000:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157

Št.

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.
Rg-3115
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00219 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/03977/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1489143
Firma: IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: ICRA d.o.o. Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 1
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Idrija, Idrija, Mestni
trg 1, vložek 1,000.000 SIT, Občina Cerkno, Cerkno, Platiševa 7, vložek 1,000.000
SIT, Območna obrtna zbornica Idrija, Idrija,
Lapajnetova 19, vložek 100.000 SIT, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13, vložek 100.000 SIT, Klub podjetnikov Idrija, Idrija, Mestni trg 1, vložek
100.000 SIT, Klub podjetnikov Cerkno,
Cerkno, Platiševa 7, vstopili 20. 12. 1999,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Trojar Lapanja Andreja, Ajdovščina, Ul. IX. korpusa 1, imenovana 20. 12.
1999 kot v.d. direktorja, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 2000:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 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;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
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no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 91120 Dejavnost strokovnih združenj; 91330 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

NOVO MESTO
Rg-403847
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00297 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa GUSTO, Avgust
Gregorčič, proizvodnja sadnih izdelkov,
s.p., Delovna enota PRESAD, Gabrovka,
sedež: Gabrovka 7, 1274 Gabrovka, pod
vložno št. 1/04044/01 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 1305697001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Živec Nevenka, razrešena 17. 3.
1999 kot vodja finančnoračunovodskega
sektorja; zastopnica Gregorčič Jožica, Mirna, Glavna cesta 2, imenovana 17. 3. 1999,
zastopa na področju finančnoračunovodskih
zadev z omejitvami pri izvajanju investicijskih
del in najemanju posojil in kreditov; pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin
ali drugih sredstev; dajanju posojil ali poroštev; določanju splošnih pogojev poslovanja.
Rg-403851
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00299 z dne 1. 7.
1999 pri subjektu vpisa AKRIPOL, proizvodnja in predelava polimerov, d.d., sedež: Prijateljeva 11, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/01066/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo nadzornega sveta in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5038677
Člani nadzornega sveta: Jerše Branka,
izstop 24. 6. 1999 ter Laznik Andrej, vstop
24. 6. 1999.
Sprememba statuta z dne 24. 6. 1999.
Rg-403903
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00213 z dne 14. 6.
1999 pri subjektu vpisa EURO C.A.T. d.o.o.,
trgovina, transporti, posredovanja in zastopstva, Novo mesto, sedež: Ljubljanska
c. 27, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/04045/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1316982
Ustanovitelj: ART KERAMIKA, Trgovina
na debelo in drobno d.o.o. Nova Gorica,
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izstop 17. 5. 1999; Pasquale Lufrano, Sassuolo, Modena, Italia, Via Ancora 532, vstop 17. 5. 1999, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 5. 1999.
Rg-406237
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00394 z dne 3. 9.
1999 pri subjektu vpisa NOVOLES – NOE,
notranja oprema, inženiring, Straža
d.o.o., sedež: Na žago 6, 8351 Straža,
pod vložno št. 1/01865/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5508517
Člani nadzornega sveta: Zajc Surina Cirila – predsednica, Pretnar Borut in Novina
Andrej, vsi vstopili 22. 7. 1999.
Rg-407392
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00802 z dne 28. 9.
1999 pod št. vložka 1/04128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne družbe s temile podatki:
Matična št.: 1458949
Firma: LINDIČ & CO, družba za trgovino k.d.
Skrajšana firma: LINDIČ & CO k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 8340 Črnomelj, Ulica Staneta
Rozmana 22
Ustanovitelja: Lindič Borut, komplementar, Uršna sela, Gasilska pot 25, vstop 23.8.
1999, vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Plut Nevenka, komanditistka, Semič, Semič 44c, vstop 23. 8. 1999, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lindič Borut, imenovan 23. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih 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 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,
polizdelkov; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
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sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi 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; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobnoz mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkronimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi 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 usnjenimi izdelki; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti

drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 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 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi komanditne družbe z dne 23. 8. 1999.
Rg-407743
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00866 z dne 15. 10.
1999 pri subjektu vpisa MEDNARODNI
TRANSPORT KAPŠ IN ČLANI, prevozne
storitve d.n.o., Črnomelj, sedež: Rožanec 5, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/04123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1451740
Osnovni kapital: 12,982.000 SIT
Ustanovitelj: Kapš Branko, Črnomelj, Rožanec 5a, vstop 30. 6. 1999, vložek
12,981.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kapš Branko, razrešen 12. 10.
1999; družbenik Kapš Franc, Črnomelj, Rožanec 5a, razrešen 12. 10. 1999 kot namestnik direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-407747
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00859 z dne 13. 10.
1999 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ z.o.o., sedež: Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 2/00004/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5146887
Dejavnost, izbrisana dne 13. 10. 1999:
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 13. 10.
1999:1571 Proizvodnja krmil; 15710 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane za
hišne živali; 15720 Proizvodnja hrane za
hišne živali; 5119 Posredništvo pri prodaji
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raznovrstnih izdelkov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 5551 Dejavnost
menz; 55510 Dejavnost menz; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševanje.
Rg-407796
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00855 z dne 5. 10.
1999 pri subjektu vpisa VETERINA NOVO
MESTO d.o.o., sedež: Šmarješka cesta
2, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/04028/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 1271407
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Osterman Igor, Novo mesto, Ul.
Slavka Gruma 86, razrešen 28. 6. 1999
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-407767
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00367 z dne 22. 7.
1999 pri subjektu vpisa ZAVOD ZA URBANIZEM VELENJE, d.o.o., Velenje, Trg
mladosti 2, sedež: Trg mladosti 2, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00401/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5066239
Ustanovitelji: Planinc Nada, izstop 2. 4.
1998; Lukanc Olga, izstop 31. 3. 1998; Rot
Bogomir, izstop 27. 3. 1998; Jager Hinko,
izstop 24. 3. 1998; Zottl Zdenka, izstop
22. 10. 1994; Hudovernik Rudolf, izstop
6. 1. 1998 in Hudovernik Kristina, izstop
6. 1. 1998; Ajdič Liljana, Velenje, Stantetova 19, vstop 9. 11. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pleše Katarina, Velenje, Kardeljev trg 1, vstop 9. 11.
1994, vložek 4,420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zottl Tomaž, Velenje, Cesta IV
3, vstop 22. 10. 1994, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-407865
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00867 z dne 21. 10.
1999 pri subjektu vpisa LABOD, konfekcija Novo mesto d.d., sedež: Seidlova cesta 35, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00004/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, članov
nadzornega sveta in zastopnikov ter spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5037158
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Žagar Boris, razrešen 31. 1. 1998

Št.

kot vodja izvozno-uvozne službe; zastopnik
Gole Reberšak Vanja, razrešen 9. 5. 1997
kot vodja zunanje trgovinske službe.
Člani nadzornega sveta: Zupančič Tončka in Peče Stane, vstopila 17. 8. 1998.
Dejavnost, izbrisana dne 21. 10. 1999:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1999:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Sprememba statuta z dne 30. 9. 1999.
Rg-408753
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00899 z dne 7. 11.
1999 pod št. vložka 1/04147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1462849
Firma: ASLERAS, Gostinstvo in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: ASLERAS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Podbevškova 4.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pušnik Ivan, Ljubljana, Igriška 8, vstop 3. 9. 1999, vložek 1,071.000
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SIT, odgovornost: ne odgovarja; Raspodović Sebastijan, Dutovlje, Godnje 2, vstop 3. 9.
1999, vložek 1,029.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pušnik Ivan, imenovan 3. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Raspopović Sebastijan, imenovan 3. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1999:
1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobni z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
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Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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 prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Dejavnost nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost
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 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 3. 9. 1999.
Rg-408754
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00909 z dne 16. 11.
1999 pri subjektu vpisa ADRIA MOBIL, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto, sedež: Belokranjska 4, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01671/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5479541
Osnovni kapital: 819,013.145 SIT
Ustanovitelji: ADERA, družba za promet
z nepremičninami, Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Beethovnova 14, vstop 23. 4. 1998,
vložek 231,795.000 SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 21. 10. 1999, vložek 478.749.768
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Anderlič
Ludvik, Trebelno, Radna vas 11, Avgustin
Dominik, Straža pri Novem mestu, Pod vinogradi 6, Avguštin Andrej, Dolenjske Toplice, Podturn 30, Avsec Anton, Škocjan,
Štrit 7, Bačar Marko, Novo mesto, Slavka
Gruma 5, Bačar Marko, Novo mesto, Mihovec 7, Bančov Ferenc, Novo mesto, Šegova 16, Banič Majda, Šentrupert, Gor. Jesenice 13, Banič Vesela, Novo mesto, Kandijska 41, Bašelj Franc, Žužemberk, Barago-
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va 13, Baškovič Aleš, Brežice, Cankarjeva
3, Beg Svetlana, Dolenjske Toplice, Podhosta 22, Bernardič Silvo, Šentjernej, Gor.
Mokro Polje 7, Bevc Rudolf, Novo mesto,
Hladnikova 5, Bevk Majda, Šentjernej, Dol.
Stara vas 37, Blatnik Alojz, Škocjan, Jerman vrh 3, Blatnik Jože, Novo mesto, Muhaber 13, Bobnar Darinka, Novo mesto,
Veliki Slatnik 12, Bobnar Miroslav, Novo
mesto, Volčičeva 11, Bojanec Janja, Otočec ob Krki, Srednje Grčevje 3, Bon Drago, Novo mesto, Kandijska 41, Bon Suzana, Novo mesto, Kandijska 41, Božič Andreja, Brusnice, Trdinova pot 10, Brajer Dušan, Straža, Potok 22, Bratkovič Jože,
Šentjernej, Mihovo 4, Bratkovič Tomaž,
Šentjernej, Dolenje Gradišče 16, Brulc Irena, Novo mesto, Zajčji vrh 7, Brulc Milka,
Novo mesto, Mestne njive 12, Brulc Slavko, Otočec ob Krki, Lutrško selo 8, Brulc
Janez, Novo mesto, Hrušica 10, Bučar Matjaž, Otočec ob Krki, Nad Krko 6, Budetič
Ivanka, Novo mesto, Mali Slatnik 50, Bukovec Ivan, Novo mesto, Šmihel 64, Bukovec
Stanko, Uršna Sela, Ljuben 156, Burgar
Mirjam, Novo mesto, Bršljin 32, Butalin
Aleš, Novo mesto, Seidlova 26, Cekuta Gorazd, Novo mesto, Mestne njive 12, Cimermančič Roza, Brusnice, Velike Brusnice 73,
Colarič Damir, Mirna Peč, Jablan 6, Crljenica Ilija, Metlika, Partizanski trg 16, Cugelj
Anton, Cerklje ob Krki, Črešnjice 42, Cvelbar Majda, Novo mesto, Vidmarjeva 21, Čivović Ramo, Novo mesto, Drska 46, Čož
Silvo, Novo mesto, Gor. Lakovnice 14, Čukajne Vesna, Šentjernej, Mihovo 11, Čukajne Božidar, Šentjernej, Mihovo 11, Dajčman Branka, Novo mesto, Volčičeva 20,
Davidović Ivan, Straža pri Novem mestu,
Sela 3, Deak Boris, Novo mesto, Seidlova
22, Deželan Martin, Brusnice, Trdinova pot
7, Gaberje, Derčar Damjan, Straža pri Novem mestu, Podgora 31, Deželan Anton,
Brusnice, Vel. Brusnice 98a, Djekić Desa,
Uršna Sela, Vaška cesta 92, Djenadić Dragica, Novo mesto, Kandijska 39, Dolinšek
Anton, Novo mesto, Na tratah 25, Dragan
Alojz, Trebelno, Štatemberk 6, Dragan Vlasta, Trebelno, Štatemberk 6, Dragan Peter,
Novo mesto, Seidlova 66, Duh Majda, Raka, Površje 3, Dular Milka, Straža pri Novem mestu, Potok 5c, Durmić Senad, Novo
mesto, Slavka Gruma 30, Dušič Zdravko,
Artiče, Trebež 49a, Đuranović Predrag, Otočec ob Krki, Skalna 17, Erban Ivan, Šentjernej, Sela 12, Fink Aleš, Novo mesto, Slavka Gruma 58, Fink Toni, Dolenjske Toplice,
Podturn 38a, Fink Viktor, Dolenjske Toplice, Meniška vas 30, Fišter Peter, Mokronog, Florjanska cesta 2, Forneci Milan, Novo mesto, Dol. Kamenje 22, Foršček Drago, Novo mesto, Adamičeva 34, Gal Štefanija, Škocjan, Močvirje 24, Gašperšič
Marjan, Trebnje, Jezero 8, Gazvoda Branka, Novo mesto, Paderšičeva ulica 17, Glavič Jožica, Mirna, Glavna cesta 51, Gliha
Gregor, Novo mesto, Šukljetova 11, Godec
Viktor, Šmarješke Toplice, Vinica 14, Godnjavec Marjan, Trebnje, Rožni vrh 12, Gojkovič Danica, Novo mesto, Nad mlini 31,
Gole Sonja, Novo mesto, Stranska vas 26,
Golobič Nataša, Stopiče, Stopiče 74, Gorenc Franc, Škocjan, Zalog 23, Gorenčič
Alenka, Dvor pri Žužemberku, Dol. Kot 3a,
Gorenc Borut, Tržišče, Polje pri Tržišču 26,

Gorišek Dušan, Šentjernej, Gor. Stara vas
25, Goršin Jože, Novo mesto, Prisojna pot
2, Grabnar Darko, Otočec ob Krki, Zdinja
vas 2a, Gracar Andreja, Novo mesto, Ulica
Ilke Vaštetove 22a, Grmaš Pavle, Novo mesto, K Roku 20, Grubar Marjan, Šentjernej,
Orehovica 5, Hace Lidija, Novo mesto, Nad
mlini 50, Hafner Ivan, Novo mesto, Pod na
Gorjance 22, Hočevar Drago, Škocjan, Dol.
Dole 4, Hočevar Jožica, Škocjan, Mačkovec 9, Hrastar Antonija, Škocjan, Zloganje
15, Hrastar Franc, Škocjan, Zloganje 15,
Hribar Zdenka, Novo mesto, Slavka Gruma
90, Hrovat Janez, Uršna Sela, Ljuben 32,
Hrovat Darja, Novo mesto, Irča vas 24, Hrovat Dušan, Škocjan, Osrečje 10, Hudoklin
Antonija, Brusnice, Vel. Brusnice 35, Hutevec France, Novo mesto, Dol. Lakovnice 2,
Ivekovič Željko, Mirna Peč, Vihre 20, Ivkovič Elvedin, Novo mesto, Jerebova 18, Jaklič Alojz, Suhor, Bušinja vas 17, Jaklitsch
Hans-Ivan, Novo mesto, Levstikova 2, Jakoš Alojz, Dvor pri Žužemberku, Sadinja vas
10, Janc Drago, Šentjernej, Staro Sejmišče
6, Janškovec Matej, Šmarješke Toplice,
Družinska vas 6, Jelisavac Radoslav, Novo
mesto, Levstikova 2, Jenkole Bojan, Novo
mesto, Pot na Gorjance 20, Jerman Alojz,
Novo mesto, Šmarješka cesta 56, Jerman
Ivan, Novo mesto, Vel. Slatnik 16, Jevšek
Martin, Mirna Peč, Dol. Globodol 15a, Junkar Anica, Raka, Dobrava 2, Junkar Milan,
Raka, Dobrava 2, Junkar Vida, Raka, Raka
21, Jurečič Ladislav, Podbočje, Vel. Mraševo 3, Kafol Andrej, Novo mesto, Verdun
12, Kastelec Anica, Novo mesto, Šentjošt
15b, Kastelec Anton, Novo mesto, Šentjošt
15b, Kastelec Stanislava, Novo mesto, Pristava 3, Kastelic Branka, Dobrnič, Dobrnič
40, Kastrevc Anton, Novo mesto, Vel. Bučna vas 7a, Kastrevc Mateja, Novo mesto,
Vel. Bučna vas 7a, Kavšček Peter, Straža
pri Novem mestu, Vavta vas 94, Kermc Ivan,
Šmarješke Toplice, Radovlja 1a, Klemenčič
Ana, Novo mesto, Mestne njive 1a, Klobčar
Marjan, Novo mesto, Finžgarjeva ulica 7,
Klobučar Stanislav, Stopiče, Vel. Orehek
11, Klobučar Zora, Uršna Sela, Vaška cesta 78, Kmet Jožefa, Novo mesto, Dol. Težka voda 40, Kobe Uroš, Novo mesto, V
Brezov log 19, Kociper Nataša, Raka, Podulce 7, Kokol Silvo, Straža pri Novem mestu, Podreber 43, Kolenc Janez, Mokronog, Križni vrh 5, Kolenc Terezija, Mirna
Peč, Dol. Globodol 8, Koncilja Jožica, Dobrnič, Dobrnič 1, Kopač Andreja, Novo mesto, Knafeljčeva ulica 38, Kopač Dušan,
Novo mesto, Knafeljčeva ulica 38, Kopina
Carmen, Raka, Podulce 7, Koprivnik Mitja,
Novo mesto, Potočna vas 15, Korasa Gabrijela, Uršna Sela, Vaška cesta 101, Korene Peter, Novo mesto, Slavka Gruma 52,
Kos Marjan, Šentjernej, Gor. Mokro polje
11, Kosec Andrej, Novo mesto, Lastovče
2, Kosmač Marjeta, Šentjernej, Loka 21,
Kostrevc Janez, Šentjernej, Breška vas 9,
Košak Irena, Šentjernej, Drama 24, Košiček Jože, Žužemberk, Jurčičeva 7, Kotnik
Tomaž, Novo mesto, Šmihel 47, Kovačič
Martina, Novo mesto, Danila Bučarja 24,
Kovačič Srečko, Kostanjevica na Krki, Dol.
Prekopa 40, Kovič Stanislav, Mirna Peč,
Postaja 52, Kozlevčar Igor, Novo mesto,
Prečna 67, Kralj Antun, Novo mesto, Vorančeva 22, Krašovec Janez, Suhor, Buši-
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nja vas 28a, Krnc Marija, Novo mesto, Jakčeva 22, Kuđeljić Ostoja, Novo mesto, Kandijska 37, Kumljanc Ludvik, Škocjan, Jerman vrh 16, Kumljanc Darinka, Škocjan,
Jerman vrh 16, Kuplenk Darko, Otočec ob
Krki, Srednje Grčevje 32, Kutija Dušan,
Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 8, Kužnik Branko, Mirna Peč, Dol. Globodol 13,
Lavrič Ivan, Straža pri Novem mestu, Gor.
Polje 19, Legan Boštjan, Dvor pri Žužemberku, Dvor 17, Lekše Jožefa, Škocjan, Hudenje 3, Lekše Anica, Novo mesto, Ulica
talcev 7, Lubej Simon, Mirna Peč, Trg 33,
Lukšič Anica, Novo mesto, Paderšičeva 16,
Lukšič Stanislav, Novo mesto, Smrečnikova
32, Luzar Damjan, Novo mesto, Adamičeva
ulica 14, Luzar Stane, Šentjernej, Orehovica 33, Luzar Ludvik, Mirna Peč, Dolenja
vas 22, Luzar Damjan, Kostanjevica na Krki, Dol. Prekopa 48, Lužar Bojan, Mirna
Peč, Orkljevec 8, Lužar Alojz, Šmarješke
Toplice, Strelec 14, Mačerol Stanislava,
Dvor pri Žužemberku, Sadinja vas 10a,
Mahnič Alojz, Mirna Peč, Selo pri Zagorilci
5, Majcen Vojko, Novo mesto, Trdinova 5a,
Mali Boris, Novo mesto, Nad mlini 42, Marjanović Petra, Novo mesto, Kandijska 37,
Marn Emilija, Trebnje, Dol 10, Medic Franc,
Novo mesto, Rakovnik 9, Medle Ivanka,
Brusnice, Dol. Suhadol 17, Meglen Branko, Dvor pri Žužemberku, Dvor 86, Meke
Martin, Brusnice, K Studencu 10, Menič
Franc, Šentjernej, Pristavica 3, Metelko Barbara, Novo mesto, Igelnik 4, Metelko Marija, Novo mesto, Kuzarjev kal 12, Mežič Marko, Šentjernej, Hrvaški brod 1, Mihelčič Robert, Brusnice, Dol. Suhadol 13, Mikec
Marko, Dvor pri Žužemberku, Sadinja vas
2, Mikec Miran, Novo mesto, Mali Slatnik
10, Miklavčič Jože, Šentjernej, Zapuže 16,
Mikolič Frančiška, Novo mesto, Birčna vas
56, Mlakar Božo, Škocjan, Zloganje 2, Mohar Majda, Novo mesto, Krka 31, Molek
Franc, Žužemberk, Vel. Lipje 16, Muhič Alojz, Novo mesto, Krallova 21, Nahtigal Miha,
Novo mesto, Prečna 77, Nosan Dejan,
Šentjernej, Dol. Mokro polje 29, Novak Igor,
Novo mesto, Klemenčičeva 4, Oberč Jožica, Škocjan, Hudenje 7, Omerza Franc,
Škocjan, Dol. Radulje 41, Opalk Marjan,
Raka, Cirje 5, Padaršič Marjan, Brusnice,
Vel. Brusnice 49, Papež Anton, Mirna, Glavna cesta 58, Papež Drago, Trebnje, Prijateljeva 10a, Papež Marija, Dolenjske Toplice,
Gor. Gradišče 16, Papež Matjaž, Novo mesto, Pot vrh 3, Papež Cvetko, Mirna Peč,
Jablan 17, Pate Igor, Novo mesto, Dol. Kamenje 18, Pavić Dragutin, Metlika, Brezovica 3, Pavkovič Branko, Leskovec pri Krškem, Velika vas 23, Pavlič Marjana, Novo
mesto, Črmošnjice 32, Pavlin Bogomila,
Novo mesto, Ragovska 9, Pavlin Marjan,
Straža pri Novem mestu, Soteska 17, Pavlin Stanko, Novo mesto, Ragovska 8, Pavlin Zvone, Novo mesto, Ragovska 9, Pavlovič Jožef, Kostanjevica na Krki, Hmeljska
cesta 5a, Pečar Ivan Bojan, Cerklje ob Krki,
Stojanski vrh 4, Pečjak Darij, Otočec ob
Krki, Krožna pot 5, Peljhan Bojan, Novo
mesto, Krajčeva 2, Petančič Srečko, Pišece, Dednja vas 36, Peterle Vera, Trebelno,
Cikava 20, Peterlin Robert, Šentjernej, Gomila 15, Pirc Anton, Novo mesto, Birčna
vas 54c, Pirc Darinka, Uršna Sela, Vel. Podljuben 21, Pirh Valentin, Straža pri Novem

Št.

mestu, Dule 17, Pižem Jože, Dvor pri Žužemberku, Mačkovec 7, Plut Ivan, Suhor,
Jugorje 15, Plut Viktor, Suhor, Mačkovec
4, Pobežin Vladimir, Metlika, Ulica 1. maja
2, Podobnik Vlasta, Novo mesto, Krka 33,
Poljak Almir, Novo mesto, Seidlova 38, Poljaković Elvis, Šmarješke Toplice, Zbure 28,
Potočar Igor, Otočec ob Krki, Sevno 3, Potočar Zdenko, Novo mesto, Nad mlini 31,
Povše Albert, Škocjan, Klenovik 4, Povše
Igor, Škocjan, Klenovik 4, Prah Janez, Šentjernej, Sela pri Šentjerneju 4, Premru Sandi, Kostanjevica na Krki, Dol. Prekopa 53,
Prešeren Jože, Otočec ob Krki, Zagrad 6,
Progar Silva, Trebnje, Maistrova 9, Progar
Stanko, Trebnje, Maistrova 9, Prus Ivan,
Novo mesto, Dol. Težka voda 13b, Pungerčar Janez, Trebelno, Čilpah 4, Pungerčar
Marija, Trebelno, Roje 2, Pureber Jožica,
Novo mesto, Belokranjska 18, Pust Andrej,
Brusnice, K Studencu 28, Radojćin Benjamin, Novo mesto, Kandijska 37, Rauh Ivan,
Semič, Rožni dol 17, Rauh Matejka, Semič, Rožni dol 11, Ravbar Cvetka, Novo
mesto, Stranska vas 43a, Ravbar Stane,
Novo mesto, Levstikova ulica 2, Rešetič Dušan, Novo mesto, Nad mlini 33, Ristovska
Zlata, Novo mesto, Tavčarjeva 2, Ristovski
Jordan, Novo mesto, Tavčarjeva 2, Robek
Pavel, Trebelno, Vel. Strmica 7, Rolih Miha,
Brusnice, Vel. Brusnice 99, Rozemberger
Martina, Novo mesto, Črmošnjice 43, Rozemberger Miran, Novo mesto, Črmošnjice
43, Rozman Maks, Novo mesto, Ragovska
14, Rozman Verica, Mirna Peč, Jablan 22,
Rukše Irena, Brusnice, Šumeči Potok 6,
Rukše Janko, Brusnice, Loka 27, Ržen Božidar, Škocjan, Vel. Poljane 2, Salobir Sandi, Raka, Gmajna 34, Schmuck Verica, Otočec ob Krki, Dobrava 18, Sebanc Anton,
Trebelno, Čilpah 2, Sedlar Darko, Škocjan,
Jarčji vrh 13, Sedlar Marija, Škocjan, Jarčji
vrh 13, Selič Jožef, Novo mesto, Ločna 28,
Seničar Franc, Novo mesto, Krka 47, Seničar Danica, Novo mesto, Ulica Ivana Roba
7, Seničar Leopold, Novo mesto, Ulica Ivana Roba 7, Simič Andjelko, Novo mesto,
Jerebova 16a, Simonič Julij, Novo mesto,
Smrečnikova 14, Sivec Miran, Novo mesto,
Na Tratah 15, Skinder Gregor, Raka, Gmajna 43, Sluga Ivanka, Mirna Peč, Vrhpeč 11,
Smolič Stanislav, Dobrnič, Korita 3, Spasovski Stojan, Novo mesto, Cesarjeva 50,
Srebernjak Hedvika, Brusnice, Dol. Suhadol 11, Srovin Matej, Mirna Peč, Trg 7,
Srovin Stanislav, Mirna Peč, Trg 7, Stanojević Todor, Straža pri Novem mestu, Vavta
vas 77, Stipančič Damir, Metlika, Ulica Milke Šobar 6, Stipanovič Suzana, Novo mesto, Ragovska 12, Strahan Branko, Brusnice, Jugorje 9, Strajnar Brigita, Straža pri
Novem mestu, Podgora 29, Strojin Silvester, Šentjernej, Groblje 47, Sašek Milena,
Novo mesto, Zajčji vrh 10, Šega Jože, Novo mesto, Šolska cesta 68, Šenica Franc,
Dolenjske Toplice, Meniška vas 27a, Šetina Miran, Novo mesto, Belokranjska 23a,
Pimc Franc, Novo mesto, Dol. Težka voda
17, Šimrak Blanka, Novo mesto, Smrečnikova 26, Šimunkovič Dušanka, Brusnice,
Loka 27, Šinkovec Robert, Otočec ob Krki,
Žihovo selo 8, Šmajdek Silva, Novo mesto,
Vrh pri Ljubnu 16, Šobar Mirjan, Ljubljana,
Metoda Mikuža 12, Šobot Miodrag, Brežice Bizeljska cesta 18, Špiletič Boris,
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Žužemberk, Grajski trg 52, Štampohar Mirjana, Novo mesto, Pot na Gorjance 24,
Štrumbelj Martina, Straža pri Novem mestu,
Hruševce 13, Štubljar Martin, Suhor, Malo
Lešče 2, Štupar Franc, Novo mesto, Mestne njive 12, Štupar Janez, Novo mesto,
Srebrniče 1, Štupar Srečko, Dvor pri Žužemberku, Dvor 96, Šumlaj Zvonko, Brežice, Kregarjeva 35, Šurla Ivan, Novo mesto,
Vinja vas 10, Šuštaršič Zvonko, Novo mesto, Smrečnikova 30, Tomažin Ivan, Novo
mesto, Petelinjek 35, Tomšič Jože, Mirna
Peč, Ivanja vas 13, Tomšič Marjan, Dobrnič, Dobrava 16, Tomšič Mateja, Raka, Zaloke 7, Tramte Marjeta, Škocjan, Zloganje
25, Trelc Radivoj, Novo mesto, Jerebova
ulica 3, Tričić Robert, Novo mesto, Mali
Slatnik 19, Trošt Martin, Novo mesto, Dol.
Kamenje 22, Tršinar Evgenija, Škocjan, Grmovlje 34, Turk Frančiška, Šentjernej, Gor.
Maharovec 6, Turk Helena, Novo mesto,
Levstikova 3, Turk Ivan, Novo mesto, Podgrad 9, Turk Jože, Novo mesto, Igelnik 2,
Turk Jožica, Dolenjske Toplice, Podturn 40,
Turk Marjeta, Novo mesto, Podgrad 1, Turk
Nevenka, Novo mesto, Podgrad 9, Turk Viktorija, Novo mesto, Mali Orehek 8a, Udovč
Roman, Novo mesto, Črmošnjice 44, Urbanč Martina, Podbočje, Veliko Mraševo
13, Urbančič Zvonko, Novo mesto, Knafeljčeva 37, Uršič Primož, Mirna Peč, Jordanka 7, Uršič Anica, Novo mesto, Prečna 97,
Vaupič Stanko, Šmarješke Toplice, Šmarješke Toplice 52, Vdovč Jože, Šmarješke
Toplice, Šmarješke Toplice 70, Vidic Srečko, Novo mesto, Jedinščica 40, Vidmar Stanislav, Uršna Sela, Vel. Podljuben 19, Vidmar Peter, Novo mesto, Šolska cesta 58,
Vodopivec Marjana, Novo mesto, Kočevarjeva ulica 10a, Vovk Tomaž, Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19, Vovko Jožica, Škocjan,
Vel. Poljane 10, Vraničar Bojan, Metlika,
Slamna vas 20, Vrček Roman, Škocjan, Grmovlje 47, Vrhar Matej, Brusnice, Dol. Suhadol 14, Vukobrat Branko, Novo mesto,
Slavka Gruma 52, Weiss Ivan, Šmarješke
Toplice, Brezovice 40, Weiss Martina,
Šmarješke Toplice, Radovlja 26, Zarabec
Jože, Trebelno, Podturen 2, Zarabec Jožica, Otočec ob Krki, Črešnjice 7, Zarabec
Stanislav, Trebelno, Podturen 2, Zidarič
Zdenka, Mokronog, Gor. Lakvice 8, Zidarič
Rado, Trebnje, Gor. Kanice 8, Zidarič Alojzij, Šentjernej, Gor. Stara vas 27, Zoran
Florjan, Šmarješke Toplice, Šmarješke Toplice 14, Zoran Igor, Novo mesto, Padaršičeva 30, Zoran Primož, Šmarješke Toplice,
Šmarjeta 41, Zore Jurij, Novo mesto, Šegova 95, Zore Majda, Trebelno, Bogneča vas
6, Zore Stanislav, Trebelno, Bogneča vas
1, Zore Matjaž, Trebnje, Zabrdje 13, Zore
Jožica, Trebelno, Bogneča vas 8, Zoretić
Ivan, Novo mesto, Slavka Gruma 38, Zupan
Andrej, Dolenjske Toplice, Loška vas 3a,
Zupančič Janez, Dolenjske Toplice, Podturn 42, Zupančič Mihaela, Mokronog,
Spodnje Laknice 25, Zupančič Rajko, Dolenjske Toplice, Sela 7, Zupančič Silva,
Dvor pri Žužemberku, Jama 21, Zupančič
Vilko, Otočec ob Krki, Črešnjice 1, Zupin
Ana, Brusnice, Velike Brusnice 5, Žagar Anica, Mirna Peč, Dol. Karteljevo 22, Žagar
Anica, Mirna Peč, Dol. Karteljevo 22, Žgajnar Marinka, Trebelno, Drečji vrh 15, Žlogar Jože, Novo mesto, Stritarjeva ulica 2,
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Žmavc Milan, Novo mesto, V Brezov log
61, vsi imetniki skupnega poslovnega deleža, vstopili 21. 10. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo; skupni poslovni delež, vložek
108,468.377 SIT.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1999.
Rg-408755
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00922 z dne 17. 11.
1999 pri subjektu vpisa WEISS-AVTO, trgovina in storitve d.o.o., Črnomelj, sedež:
Na bregu 31, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/02394/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5618975
Osnovni kapital: 3,612.700 SIT
Ustanoviteljica: Weiss Marija, Črnomelj,
Na bregu 31, vstop 18. 3. 1992, vložek
3,612.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-408756
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00916 z dne 16. 11.
1999 pri subjektu vpisa TENS – TRADE,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Novo mesto, sedež: Podbevškova 4, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01106/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenika in zastopnika ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5398398
Sedež: 8000 Novo mesto, Podbevškova ul. 15
Ustanovitelji: Kastrevc Roman, Novo mesto, Šegova 68, vstop 10. 1. 1997, vložek
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1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Usenik Udovič Darinka, Novo mesto,
Jakčeva 13, vstop 10. 1. 1997, vložek
1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Razpotnik Jože, izstop 26. 10. 1999;
TENS, Tovarna elektronskih naprav in spajkalnikov d.o.o., izstop 30. 6. 1999; Avguštin Karmen, Novo mesto, K Roku 18, vstop 26. 10. 1999, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petan Zvonko, razrešen 20. 10.
1999; direktor Kastrevc Roman, imenovan
20. 10. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 16. 11. 1999:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 6022 Dejavnost taksistov; 7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.
Rg-408757
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00900 z dne 16. 11.
1999 pri subjektu vpisa KOMUNALA NOVO
MESTO, d.o.o., javno podjetje, sedež:
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00098/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo člana
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5073120
Člani nadzornega sveta: Kocjan Jože,
izstop 29. 7. 1999 in Peterlin Marjeta,
vstop 30. 7. 1999.
Rg-408758
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00920 z dne 16. 11.
1999 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, pooblaščena investicijska družba d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5867690
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škulj Franci, razrešen 15. 11. 1999;
direktorica Rataj-Siročič Mira, Metlika, Cesta 15. brigade 21, imenovana 15. 11.
1999, potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta za sklenitev pogodb, za katere je tako določeno s poslovnim načrtom;
najemanje in dajanje posojil izven meja, določenih s poslovnim načrtom in izplačilo
predčasnih dividend.
Rg-408759
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00856 z dne 16. 11.
1999 pri subjektu vpisa ESOL, lesna predelava d.o.o., sedež: Belokranjska cesta
40, 8340 Črnomelj, pod vložno

št. 1/03764/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve deleža s temile podatki:
Matična št.: 5904013
Ustanovitelja: ADLES, mednarodno podjetje za svetovanje, inženiring, trgovino in
proizvodnjo v lesni industriji, d.o.o., izstop
29. 9. 1999; Miklič Stanislav, Krka, Krka
191, vstop 29. 9. 1999, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Adamič Bojan, Videm-Dobrepolje, Kompolje 123, vstop 29. 9. 1999, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-408761
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00912 z dne 12. 11.
1999 pri subjektu vpisa SHI HU, trgovina
in gostinstvo d.o.o., sedež: Ljubljanska
cesta 51, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/04110/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5909058
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Ajdinović Ibrahim, razrešen 5. 11.
1999; direktor Ni Jianhao, Ljubljana, Vrhovčeva 4, imenovan 5. 11. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-408764
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00915 z dne 18. 11.
1999 pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna
industrijskih tesnil in orodij, d.o.o., Velika Loka, sedež: Velika Loka 70, 8212
Velika Loka, pod vložno št. 1/01785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5496055
Ustanovitelj: Mlakar Roman, izstop
21. 10. 1999; Ostanek Franc, izstop
14. 10. 1999; DONIT TESNIT, družba za
proizvodnjo tesnilnih materialov, d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, vstop
27. 3. 1998, vložek 16,432.556,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-408981
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00931 z dne 26. 11.
1999 pri subjektu vpisa ACER, krajinska
arhitektura in varstvo okolja Novo mesto
d.o.o., sedež: Gubčeva 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02437/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenika in poslovnega deleža ter spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5609038
Firma: ACER, Prostorsko načrtovanje,
projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Resslova
ul. 7
Osnovni kapital: 2,154.000 SIT
Ustanovitelja: Hudoklin Jelka, Dolenjske
Toplice, Ob Sušici 15, vstop 26. 10. 1999,
vložek 315.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nikič Radovan, Šentjernej, Kotarjeva cesta 2a, vstop 26. 10. 1999, vložek
315.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Št.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 70110 Organizacija izvedbe nepremičinskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.
Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 10. 1999.

Rg-408985
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00923 z dne 23. 11.
1999 pri subjektu vpisa BAJTT, trgovsko
in proizvodno podjetje d.o.o. Mirna, sedež: Cesta III. bataljona VDV 30, 8233
Mirna, pod vložno št. 1/03558/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, spremembo naslova družbenika in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5806313
Sedež: 8233 Mirna, Glavna cesta 30
Ustanovitelj: Jezernik Boris, Mirna, Glavna cesta 30, vstop 8. 7. 1993, vložek
1,725.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jezernik Boris, imenovan 8.7. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1999:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili.

Rg-408983
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00929 z dne 25. 11.
1999 pri subjektu vpisa STRUKTURA, načrtovanje v gradbeništvu in urejanju prostora, trženje Mirna Peč d.o.o., sedež:
Šranga 34, 8216 Mirna Peč, pod vložno
št. 1/02516/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5678625
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1999:
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-408987
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00928 z dne 22. 11.
1999 pri subjektu vpisa FINRAC, družba
za poslovne storitve d.o.o. Mirna, sedež:
Glavna cesta 41, 8233 Mirna, pod vložno št. 1/03806/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5921368
Firma: FINRAC, Družba za poslovne
storitve d.o.o.
Skrajšana firma: FINRAC, d.o.o.
Sedež: 8230 Mokronog, Stari trg 36
Osnovni kapital. 2,745.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolenc Jožica, Šentrupert, Prelesje št. 6, vstop 3. 10. 1995, vložek 2,745.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 11. 1999.

Rg-408984
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00902 z dne 24. 11.
1999 pri subjektu vpisa SEK, d.o.o., Proizvodnja embalaže, Kanižarica, sedež:
Kanižarica 42, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/03995/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 1227866
Ustanovitelj: SATURNUS EMBALAŽA,
proizvodnja embalaže d.d., Ljubljana, izstop
9. 9. 1999; PROLINE, podjetje za vodenje
in razvoj, Črnomelj d.o.o., Črnomelj, Belokranjska 23, vstop 5. 6. 1997, vložek
7,762.110 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-408988
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00926 z dne 18. 11.
1999 pri subjektu vpisa L TOUR, zastopstvo, organiziranje prevozov, turizem, gostinstvo, Trebnje, d.o.o., sedež:
Štefan pri Trebnjem 36, 8210 Trebnje,
pod vložno št. 1/00878/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, sedeža, zastopnika ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5348943
Firma: L TOUR, zastopstvo, organiziranje prevozov, turizem, gostinstvo, d.o.o.
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Skrajšana firma: L TOUR d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Češča
vas 40
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Lavrih Anton, razrešen 17. 11.
1999 kot poslovodja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 11. 1999.
Rg-408989
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00925 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/04149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča samostojnega
podjetnika s temile podatki:
Matična št.: 5356727
Firma: TRANSPORT MATJAŠ, Branko
Matjaš s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 8213 Veliki Gaber, Bič št. 11
Ustanovitelj: Matjaš Branko, Veliki Gaber, Bič št. 14, vstop 10. 11. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Matjaš Branko, imenovan 10. 11.
1999, zastopa podjetje brez omejitev.
Derjavnost, vpisana dne 29. 11. 1999:
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55239
Druge nastanitv eza krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Akt o ustanovitvi z dne 10. 11. 1999.
Rg-409125
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00903 z dne 10. 11.
1999 pod št. vložka 1/04146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1468634
Firma: RAFAELO ŠTEFAN, gostinstvo,
turizem in transport, d.o.o. Trebnje
Skrajšana firma: RAFAELO ŠTEFAN
d.o.o. Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Štefan pri Trebnjem 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrih Anton, Veliki Gaber,
Žubina 28, vstop 19. 10. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lavrih Anton, imenovan 28. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1999:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
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 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 inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z 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 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 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 debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5522 Dejavnost kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-

strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 19. 10. 1999.
Rg-409126
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00897 z dne 4. 11.
1999 pod št. vložka 1/04145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1462784
Firma: SOREX, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: SOREX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Foersterjeva ulica 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Franko Katja, Šentjernej,
Hrastje 5, vstop 28. 10. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Franco Katja, imenovana 28. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 20300 Stavbno mizarstvo; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
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mo 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 popravila motornih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina 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 Trgovina
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 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
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jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi 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 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 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, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
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, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
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nančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.120, ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 28. 10. 1999.
Rg-409128
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00907 z dne 2. 11.
1999 pri subjektu vpisa TELEVIZIJA NOVO
MESTO d.o.o., sedež: Adamičeva 2,
8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00337/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5299012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Moškon Marjan, razrešen 13. 10.
1999; zastopnica Vide Irena, Novo mesto,
Gotna vas 26, imenovana 13. 10. 1999,
zastopa družbo brez omejitev, kot v.d. direktorice.
Rg-409129
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00904 z dne 2. 11.
1999 pri subjektu vpisa KOMUNALA NOVO
MESTO d.o.o., javno podjetje, sedež:
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00098/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča imenovanje direktorja
preko sodišča s temile podatki:
Matična št.: 5073120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kelvišar Marjan, razrešen 1. 11.
1999; direktor Novak Borut, Novo mesto,
Jurčičeva 9, imenovan 2. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev do imenovanja
v skladu s statutom oziroma družbeno pogodbo.
Rg-409130
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00906 z dne 2. 11.
1999 pri subjektu vpisa MIKROGRAFIJA,
trgovina, d.o.o., sedež: Slovenska vas 5,
8232
Šentrupert,
pod
vložno
št. 1/02375/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5636744
Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1999:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin 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 računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-409131
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00905 z dne 2. 11.
1999 pri subjektu vpisa STOR-TRANS,
transport in ostale storitve Črnomelj
d.o.o., sedež: Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/01695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter spremembo naslova družbenika in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5495113
Osnovni kapital. 3,097.000 SIT
Ustanovitelj: Prica Željko, Črnomelj, Grajska cesta 5, vstop 25. 12. 1991, vložek
3,097.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prica Željko, imenovan 25. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-409133
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00898 z dne 28. 10.
1999 pri subjektu vpisa MITON, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Puščava
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34, Mokronog, sedež: Puščava 34, 8230
Mokronog, pod vložno št. 1/00501/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža ter spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5316421
Ustanoviteljica: Hočevar Anton, izstop
27. 10. 1999; Predalič Hočevar Bernarda,
Mokronog, Puščava 34, vstop 27. 10.
1999, vložek 4,039.053,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Hočevar Anton, razrešen 25. 10.
1999.
Rg-409258
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00913 z dne 3. 12.
1999 pod št. vložka 1/04152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1468910
Firma: SABINA 1, trgovina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SABINA 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Kolodvorska
cesta 18
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Penica-Kranjc Lidija in Penica Josip, oba Črnomelj, Kolodvorska cesta 18, vstopila 11. 11. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Penica-Kranjc Lidija, imenovana
11. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1999:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 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 usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev po-

tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 11. 11. 1999.
Rg-409260
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00944 z dne 2. 12.
1999 pri subjektu vpisa INVEST, Podjetje
za investicijsko dejavnost d.o.o. Novo
mesto, sedež: Zwittrova 1, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5295343
Ustanovitelj: Zavodnik Franc, izstop
9. 11. 1999; Zemljič Franc, Ormož, Ljutomerska cesta 7, vstop 21. 11. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
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izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina 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 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 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 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 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, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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 drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelovin podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastnaitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
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55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivsoti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost 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
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti
pod šifro K 74.120, ne sme družba oprav-
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ljati revizijske dejavnosti, pri dejavnosti pod
šifro K 74.600, ne sme družba opravljati
poizvedovalne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 11. 1999.
Rg-409262
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00927 z dne 1. 12.
1999 pri subjektu vpisa BERG – JARC &
CO., trgovina, proizvodnja in turizem, Žužemberk, d.n.o., sedež: Cvibelj 27, 8360
Žužemberk, pod vložno št. 1/01415/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanovitelja, povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in zastopnika ter preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5433029
Firma. BERG 2000, trgovina, proizvodnja in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: BERG 2000 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vlašič Maja, izstop
17. 11. 1999; Jarc Ljubica, Žužemberk,
Cvibelj 27, vstop 24. 9. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Vlašič Maja, razrešena 17. 11.
1999 kot namestnica direktorja.
Dejavnost, izbrisana dne 1. 12. 1999:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Deajvnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 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 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7011 Or-
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ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-409265
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00918 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/04150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo firme,
sedeža, družbenika, dejavnosti, zastopnika,
akta o ustanovitvi in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5335817
Firma: RIBERA, Veletrgovina, izvoz,
uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: RIBERA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Stari trg 5a
Osnovni kapital. 2,862.403 SIT
Ustanoviteljica: Hercigonja Mirjanja, izstop 3. 11. 1999; Grošelj-Murćehajić Jožefa, Trebnje, Stari trg 5a, vstop 3. 11.
1999, vložek 2,862.403 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hercigonja Mirjana, razrešena
3. 11. 1999; direktor Murćehajić Muharem,
Trebnje, Stari trg 5a, imenovan 3. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 25130 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 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 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
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iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 45210 Splošna 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 dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
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 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 kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina 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 Trgovina
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 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, 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 živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi 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 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 izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 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, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističih 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 diskote-
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kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 65210 Finančni zakup (leasing); 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 11. 1999.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/4716/00 s firmo in sedežem: RIBERA, veletrgovina, izvoz, uvoz, d.o.o. RIBERA, wholesale, export, import, Ltd. Ljubljana, Šarhova 16.
Rg-409449
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00958 z dne 8. 12.
1999 pri subjektu vpisa REMEX, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Metlika, sedež: Naselje Borisa Kidriča, 8330
Metlika, pod vložno št. 1/01210/00 vpisalo v sodni register tega sodišča hišno številko s temile podatki:
Matična št.: 5404843
Sedež: 8330 Metlika, Naselje Borisa
Kidriča 9.

Št.

Rg-409450
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00946 z dne 7. 12.
1999 pri subjektu vpisa INVEST PROJEKTIVA, Podjetje za načrtovanje in projektiranje, d.o.o., Novo mesto, sedež: Zwittrova 1, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03174/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, družbene pogodbe, povečanje osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5757096
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: INVEST, Podjetje za investicijsko dejavnost, d.o.o., Novo mesto, izstop 10. 11. 1999; Zavodnik Franc, Novo
mesto, Kandijska cesta 41, vstop 10. 11.
1999, vložek 1,155.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kumelj Ivanka, Novo mesto,
Kandijska cesta 41, vstop 10. 11. 1999,
vložek 945.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z 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
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
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kov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina 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 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 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 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 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, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
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55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost 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
Dejavnost durigh prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost 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 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro K
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74.120, družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro K 74.600, družba ne
sme opravljati poizvedovalne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1999.

SLOVENJ GRADEC
Rg-409272
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00642 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/09657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1462423
Firma: EMTEX, podjetje za proizvodnjo tehničnih tekstilij, d.o.o.
Skrajšana firma: EMTEX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Muratova 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ermenc Milan, Slovenj Gradec, Muratova 26, vstop 23. 9. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ermenc Milan, imenovan 23. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja 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 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
19100 Strojenje in dodelava usnja; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 21110 Proizvodnja
vlaknin; 21120 Proizvodnja papirja in kartona; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 21240 Proizvodnja tapet; 24700
Proizvodnja umetnih vlaken; 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; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov

in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51560 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro 74.120 “računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; pod šifro 74.140 “podjetniško in
poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.”
Rg-409275
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00691 z dne 8. 11.
1999 pri subjektu vpisa GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJE, proizvodnja delov
notranje opreme d.o.o., sedež: Celjska
cesta 45, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/09364/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravek firme in skrajšane
firme družbe s temile podatki:
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Matična št.: 5877679
Firma: GRAMMER AUTOMOTIVE
SLOVENIJA, proizvodnja delov notranje
opreme d.o.o.
Skrajšana firma: GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o.
Rg-409277
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00276 z dne 29. 10.
1999 pod št. vložka 1/09654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1451278
Firma: DJODJAJ IN BRATJE, gradbeništvo d.n.o.
Skrajšana firma: DJODJAJ IN BRATJE
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Brdinje 90
Ustanovitelji: Xhoxhaj Sylejman, Xhoxhaj
Cerim in Xhoxhaj Bedri, vsi Prizren, Petrovo, vstopili 4. 8. 1999, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Xhoxhaj Sylejman imenovan 4. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Xhoxhaj Cerim, imenovan 4. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Xhoxhaj Bedri, imenovan 4. 8. 1999 zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”.
Rg-409415
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00724 z dne 15. 12.
1999 pri subjektu vpisa OSKRBA, trgovina na veliko in malo d.d., sedež: Meža
17, 2370 Dravograd, pod vložno
št. 1/02124/00 vpisalo v sodni register te-

Št.

ga sodišča spojitev družb OSKRBA d.d.,
PONUDBA d.d., ZILA d.d., zaradi ustanovitve družbe KOROŠKA TRGOVINA d.d., s
temile podatki:
Matična št.: 5002664
Vpiše se sklep skupščine delniške družbe z dne 20. 7. 1999 o spojitvi delniške
družbe OSKRBA d.d., Dravograd, Trg 4.
julija 46, z delniškima družbama PONUDBA
d.d., Radlje ob Dravi, Partizanska 2 (reg.
vl. 1/02402-00) in ZILA d.d., Slovenj Gradec, Šolska ulica 2 (reg. vl. 1/01670-00),
zaradi ustanovitve nove delniške družbe s
firmo KOROŠKA TRGOVINA, trgovina in storitve d.d., Radlje ob Dravi, Partizanska ulica
2, na podlagi spojitvene pogodbe z dne
21. 7. 1999. Spojitev začne veljati z vpisom novoustanovljene delniške družbe v
sodni register.
Rg-409416
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00722 z dne 16. 12.
1999 pri subjektu vpisa PONUDBA, trgovina na veliko in malo, gostinstvo, inžiniring, proizvodnja, storitve d.d., sedež:
Partizanska 2, 2360 Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/02402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spojitev družb PONUDBA d.d., ZILA d.d., OSKRBA d.d., zaradi
ustanovitve družbe KOROŠKA TRGOVINA
d.d., s temile podatki:
Matična št.: 5048940
Vpiše se sklep skupščine delniške družbe z dne 20. 7. 1999 o spojitvi delniške
družbe PONUDBA d.d., Radlje ob Dravi,
Partizanska 2, z delniškima družbama ZILA
d.d., Slovenj Gradec, Šolska ulica 2 (reg.
vl. 1/01670-00) in OSKRBA d.d., Dravograd, Trg 4. julija 46 (reg. vl. 1/02124-00),
zaradi ustanovitve nove delniške družbe s
firmo KOROŠKA TRGOVINA, trgovina in storitve d.d., Radlje ob Dravi, Partizanska ulica
2, na podlagi spojitvene pogodbe z dne
21. 7. 1999. Spojitev začne veljati z vpisom novoustanovljene delniške družbe v
sodni register.
Rg-409418
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00186 z dne 6. 12.
1999 pri subjektu vpisa NIEROS METAL,
tovarna opreme d.o.o., Slovenj Gradec,
Gmajna 55, sedež: Gmajna 55, 2380
Slovenj
Gradec,
pod
vložno
št. 1/03944/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, priimka in pooblastil zastopnice ter akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5487498
Ustanovitelj: NIEROS HEINRICH NIEDERBERGER KG – v stečaju, izstop 1. 3.
1999; FECRO, tovarna opreme d.o.o., Slovenj Gradec, Gmajna 55, vstop 1. 3. 1999,
vložek 171,929,521,13 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Urbašek Savinka, Slovenj Gradec, Maistrova 11, razrešena 28. 5. 1999
in ponovno imenovana za direktorico, ki ne
more brez soglasja družbenika sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to
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ni že izrecno opredeljeno v letnem programu dela; izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 20%
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev; določanje splošnih
pogojev poslovanja; sklepanje zakupnih
pogodb glede lastnih ali tujih sredstev;
sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto; prenos kakršnihkoli
družbenih pravic in drugo; izplačevanje
predujmov na račun udeležbe pri dobičku;
podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil; imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja; prokurist Camlek Aleksander, Slovenj Gradec, Stari trg 74, imenovan 6. 6. 1997.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 28. 5. 1999.
Vpiše se sprememba priimka zastopnice
Geratič Savinke v nov priimek Urbašek Savinka.
Rg-409420
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00013 z dne 7. 12.
1999 pri subjektu vpisa ABRASIV MUTA,
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 51, 2366 Muta,
pod vložno št. 1/03691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža in akt o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5473012
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba
d.d., izstop 18. 12. 1998; ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALE, SPA, Desio (MI), Italija, Via Zanella 90, vstop 30. 7. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.d., izstop
18. 12. 1998.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
25. 2. 1999, ki v celoti nadomesti družbeno pogodbo z dne 18. 12. 1996.
Rg-409421
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00044 z dne 7. 12.
1999 pri subjektu vpisa TOVARNA
MUTA-KOVAČIJA d.o.o., sedež: Kovaška
ulica 19, 2366 Muta, pod vložno
št. 1/03688/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, razširitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5473004
Firma: STRUC KOVAČIJA MUTA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: STRUC KOVAČIJA
MUTA d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28520 Splošna mehanična dela;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
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Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina 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 gradbenimi
stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
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finančnim posredništvom; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 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 pisarniške in računalniške opreme v najem; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; pod
šifro 67.130 “pomožne dejavnosti povezane
s finančnim posredništvom” od tega samo
opravljanje dejavnosti “menjalnice in zastavljalnice”; pod šifro 74.120 “računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; pod
šifro 74.140 “podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.

Rg-409422
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00072 z dne 8. 12.
1999 pri subjektu vpisa STRUC KOVAČIJA MUTA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Kovaška ulica 19,
2366 Muta, pod vložno št. 1/03688/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5473004
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štruc Vitomir, Muta, Borisova 4, imenovan 13. 5. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali
o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju
jamstev ter druge po naravi podobne posle,
le na podlagi soglasja skupščine; prokuristka Ošlak Ana, Muta, Mariborska cesta 5,
imenovana 11. 12. 1998.
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