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Sodni register
KOPER
Rg-886
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/01018 z dne 8. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TIB TERMINAL, delniška
družba za skladiščenje, špedicijo, pretovor, zunanjo in notranjo trgovino, Ilirska
Bistrica, sedež: Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/03300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5645646
Člani nadzornega sveta: Premk Franc,
izstop 6. 6. 1997; Rojc Emil, izstop 6. 6.
1997; Zafošnik Marina in Ujčič Edo, vstopila 6. 6. 1997.
Rg-887
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/01004 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TIB TERMINAL, delniška
družba za skladiščenje, špedicijo, pretovor, zunanjo in notranjo trgovino, Ilirska
Bistrica, sedež: Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/03300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5645646
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
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promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.60 – poizvedovalne dejavnosti in varovanje, opravlja
družba samo dejavnost varovanja.
Rg-888
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/01017 z dne 10. 12. 1999 pri
subjektu vpisa I & I– Avtobusni prevozi
d.d., sedež: Vojkovo nabrežje 32, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01110/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pooblastilo
upravi za povečanje osnovnega kapitala
(odobreni kapital) in spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5352657
Vpiše se sklep skupščine družbe z dne
26. 5. 1999, s katerim ta pooblašča upravo, da poveča osnovni kapital za največ do
30% od osnovnega kapitala z izdajo novih
delnic za vložke.
Sprememba statuta z dne 26. 5. 1999.
Rg-891
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/02596 z dne 15. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIATIC, Zavarovalna
družba d.d. Koper, Poslovna enota Kranj,
sedež: Kidričeva 2, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/01555/04 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5063361010
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrlec Matej, razrešen 1. 10. 1999;
direktor Strniša Franc, Kranj, Cesta na Belo
33a, imenovan 1. 10. 1999, kot direktor
poslovne enote zastopa v okviru dejavnosti
PE neomejeno.
Rg-893
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/02775 z dne 15. 12. 1999 pri
subjektu vpisa HOTELI KOPER, Turistično podjetje, d.d., HOTELI KOPER, Impresa turistica, s.p.a., sedež: Pristaniška
3,
6000
Koper,
pod
vložno
št. 1/00990/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s
temile podatki:

Leto X

Matična št.: 5001919
Pripojitev k družbi TERME ČATEŽ d.d.,
Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Čatež ob
Savi na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
4. 6. 1999. Pripojitev začne veljati z vpisom
v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-894
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/02879 z dne 16. 12. 1999 pri
subjektu vpisa AGROKOP, trgovina na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi, d.o.o., sedež: Ul. 15. maja 17, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04677/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenikov in njihovih poslovnih
deležev ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5831423
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 10
Ustanovitelji: AGRARIA z.o.o., Koper, izstop 2. 2. 1995; Mulec Robert, Izola, Smrekarjeva 41, vstop 17. 12. 1993, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mušič Branko, izstop 15. 2. 1995; Grižon
Mihael, Sečovlje, Dragonja 13, vstop
17. 12. 1993, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šuster Jurij, Koper,
Vojkovo nabrežje 26, vstop 17.12. 1993,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mileusnić Ranko, Osijek, Hrvaška,
Bosutsko naselje št. 48, vstop 15. 2. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mušič Boris, Koper, Beblerjeva 6,
vstop 15. 2. 1995, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 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; 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
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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; 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; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
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slovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.
Rg-1360
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/02634 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa EL-BLAŽIČ & CO., proizvodnja lesnih izdelkov d.n.o. Postojna, sedež: Dilce 35, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/05340/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5318238
Ustanovitelj: Blažič Franc, izstop 8. 10.
1999; Blažič Marko, Postojna, Dilce 35,
vstop 8. 10. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Blažič Franc, razrešen 8. 10. 1999;
direktor Blažič Marko, imenovan 8. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1676
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/02513 z dne 28. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIA CONTAINER KOPER, Pomorska agencija d.o.o., sedež:
Pristaniška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04870/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5876184
Ustanovitelj: R&P EXPRESS d.o.o., izstop 14. 9. 1999; INTRADE d.o.o., izstop
14. 9. 1999; Stojilkovič Valter, Škofije,
Plavje 109, vstop 14. 9. 1999, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-1681
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/01015 z dne 20. 12. 1999 pri
subjektu vpisa JESIH & ŠUBIC, uvoz južnega sadja, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05599/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5393663
Ustanovitelj: UNIVIT HOLDING d.d., izstop 5. 5. 1999; UNIVIT, trgovina in storitve, d.o.o., izstop 27. 8. 1999; PACIFIC
TRADE, SA, Lugano, Švica, Contrada di
Sassello 2, vstop 5. 5. 1999, vložek
4,169.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čotar Silvester, razrešen 28. 1.
1999; direktor Markežič Viktor, Koper, Kozlovičeva ulica 9, imenovan 28. 1. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1709
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/01003 z dne 24. 11. 1999 pri
subjektu vpisa 3 PORT – Informacijski inženiring, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska
ulica 8, 6000 Koper, pod vložno

št. 1/00689/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo direktorja s temile
podatki:
Matična št.: 5289050
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Legac Boris, razrešen 24. 5. 1999;
direktor Marušič Marjan, Ankaran, Kocjančičeva 28, imenovan 24. 5. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-1706
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 99/01018 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa UNID, posredništvo, inženiring, trgovina, d.o.o., Piran, sedež: Župančičeva 14, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/05035/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in njihovih poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5884691
Ustanovitelji: Klub mladih Piran, Piran,
Župančičeva 14, vstop 8. 12. 1994, vložek
135.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kabič Nenad, Piran, Bidovčeva 3, vstop
8. 12. 1994, vložek 915.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božič Iztok, Koper,
Kozlovičeva ulica 23, vstop 24. 5. 1999,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KRANJ
Rg-227
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02136 z dne 25. 11. 1999 pod
št. vložka 1/06510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1462121
Firma: MLINO, trgovina in gostinstvo,
d.o.o.
Skrajšana firma: MLINO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4247 Zgornje Gorje, Spodnje
Gorje 50a
Osnovni kapital: 2,114.000 SIT
Ustanovitelja: Požar Štefan, Zgornje Gorje, Spodnje Gorje 50a, vstop 12. 10. 1999,
vložek 1,162.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Daljevič Gojko, Bled, Prešernova
47, vstop 12. 10. 1999, vložek 952.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Požar Štefan, imenovan 12. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 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
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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; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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 pijača-
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mi; 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.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Deajvnost 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; 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); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 71401 Izposojanje športne opreme.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, družba opravlja vse, razen dejavnosti z orožjem
in strelivom.
Rg-229
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02278 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa JANUS TRADE, trgovina in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Kolodvor-

ska 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04882/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenika, osebe, pooblaščene za zastopanje,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5769868
Firma: JANUS TRADE, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška cesta 1
Ustanovitelj: Debeljak Krištof, izstop
29. 6. 1999; Žnidar Franjo, Maribor, Terčeva ulica 23, Ribniško selo, vstop 29. 6.
1999, vložek 2,506.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Debeljak Krištof, razrešen 29. 6.
1999; direktor Stanonik Jernej, Škofja Loka, Kidričeva cesta 4b, imenovan 29. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 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
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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; 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; 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; 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; 55239 Druge nastanitve za krjaši 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; 55510 Dejavnost menz; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 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; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 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; 74150 Dejavnost holdingov;
74400 Oglaševanje; 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.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12, družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-230
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02122 z dne 24. 11. 1999 pod
št. vložka 1/06508/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1468456
Firma: LIGA TIM, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LIGA TIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: 4209 Žabnica, Šutna 100
Osnovni kapital. 3,221.000 SIT
Ustanovitelj: Šinkovec Uroš, Žabnica,
Šutna 100, vstop 15. 10. 1999, vložek
3,221.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šinkovec Uroš, imenovan 15. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0202 Gozdarske storitve; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
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.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 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; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 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; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3420 Proizvod-
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nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
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;
36300 Proizvodnja glasbil; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE; 40104 Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektrike; 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; 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;
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;
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; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 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;

Št.

45-46 / 31. 5. 2000 / Stran 4349

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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 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; 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; 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; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-

tering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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 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; 7470 Čiščenje stavb;
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.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-231
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02014 z dne 17. 11. 1999 pri
subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
KRANJ, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., sedež: Jezerska cesta 20,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00216/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5143802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gradišar Janez, Duplje, Sp. Duplje
66b, razrešen 17. 9. 1999 kot začasna
uprava in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-233
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00802 z dne 18. 11. 1999 pri
subjektu vpisa KLADIVAR ŽIRI, tovarna
elementov za fluidno tehniko, d.d., sedež: Industrijska ulica 2, 4226 Žiri, pod
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vložno št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe s temile podatki:
Matična št.: 5041678
Osnovni kapital: 254,219.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 6.
1999, da se osnovni kapital vložki poveča
za 20,556.000 SIT.
Rg-234
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00773 z dne 17. 11. 1999 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE,
S.E.I.K.O. – ŽELEZARNE JESENICE podjetje za strojegradnjo, elektroniko, izboljšave konstrukcije in obrt, d.o.o., sedež:
C. železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/04180/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev k družbi ŽELEZARNA
JESENICE d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5688400
Pripojitev k ŽELEZARNI JESENICE,
d.o.o. (vl. št. 1/2212/00), s sedežem na
Jesenicah, C. železarjev 8, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 6. 1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.
Rg-235
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01927 z dne 18. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VATROSTALNA JESENICE,
družbeno podjetje, izgradnja, remontiranje, vzdrževanje industrijskih peči, toplotnih agregatov, industrij. dimnikov in drugih objektov visokogradnje, p.o., sedež:
Titova 53b, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/00771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, zastopnika, osnovni kapital, ustanovitelje, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5074843
Firma: VATROSTALNA JESENICE, izgradnja, remontiranje, vzdrževanje industrijskih peči, toplotnih agregatov, industrijskih dimnikov in drugih objektov visokogradnje, d.o.o.
Skrajšana
firma:
VATROSTALNA
JESENICE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta železarjev 8
Osnovni kapital: 143,065.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 1. 11.
1998, vložek 143.065.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Cenček Edvard, razrešen 1. 11. 1998 kot
v.d. direktorja; direktorica Višnar Gordana,
Jesenice, Maršala Tita 20, imenovana
1. 11. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga za-
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ključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo.
Rg-236
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00750 z dne 18. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ALPLES, industrija pohištva,
d.d., Železniki, sedež: Češnjica 54, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00126/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5039584
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 48b
Dejavnost, izbrisana dne 18. 11. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje s holding družbami.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1999:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 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.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3615 Proizvodnja žimnic; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 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; 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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z

obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 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;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba statuta z dne 15. 6. 1999.
Rg-237
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 99/02147 z dne 19. 11.
1999 pri subjektu vpisa ALPLES, industrija pohištva, d.d., Železniki, sedež:
Češnjica 48b, 4228 Železniki, pod
vložno št. 1/00126/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5039584
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 54
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Panjtar Francka, Železniki, Trnje 5a,
imenovana 20. 10. 1999.
Rg-238
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01996 z dne 17. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ŽIVILA KRANJ, trgovina in
gostinstvo, d.d., sedež: Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, pod vložno
št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pooblastilo upravi za povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5241006
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v točki
4.22 Statuta z dne 25. 3. 1999, da se os-
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novni kapital poveča za 1.198,550.000 SIT
z izdajo novih delnic za vložke (odobreni
kapital).
Rg-240
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02101 z dne 18. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ONIKS, d.d., podjetje za
kovinsko predelavo ter organiziranje in
razvoj Jesenice, sedež: Spodnji Plavž 6,
4270
Jesenice,
pod
vložno
št. 1/03096/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5556678
Člani nadzornega sveta: Gračnar Jože,
izstop 23. 8. 1999; Dovžan Jure, izstop
5. 10. 1999; Štravs Jože, izstop 23. 8.
1999; Noč Branko, izstop 5. 10. 1999 in
Ramuš Tomaž, izstop 17. 11. 1999 ter Ramuš Tomaž, Schoeffmann Don in Mulej Marko, vsi vstopili 5. 10. 1999 ter Gračnar Jože in Dolenc Matjaž, vstopila 23. 8. 1999.
Rg-243
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00567 z dne 23. 11. 1999 pri
subjektu vpisa TRC – TEHNOLOŠKO RAZVOJNI CENTER, d.o.o., Žabnica, sedež:
Žabnica 7, 4209 Žabnica, pod vložno
št. 1/05254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, poslovnih deležev, firme, skrajšane firme, zastopnikov, družbene pogodbe, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5483433
Firma: TRC – TEHNOLOŠKO RAZVOJNI CENTER, proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: TRC d.o.o.
Osnovni kapital: 2,940.000 SIT
Ustanovitelja: Jelovčan Marko, Žabnica,
Žabnica 69, vstop 21. 1. 1991, vložek
294.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brezar Tomaž, Žabnica, Žabnica 7, vstop
21. 1. 1991, vložek 2,646.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jelovčan Marko, imenovan 3. 6. 1999 kot namestnik direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
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portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 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; 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; 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; 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; 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); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z latnimi 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.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-

nje 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; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 6. 1999.
Rg-245
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02182 z dne 18. 11. 1999 pod
št. vložka 1/05551/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5904218001
Firma: LUADONA, trgovsko podjetje
d.o.o., Kranj, POSLOVNA ENOTA
LJUBLJANA
Skrajšana firma: LUADONA, d.o.o.,
Kranj, POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska
c. 244
Ustanovitelj: LUADONA, trgovsko podjetje d.o.o., Kranj, Mlaška cesta 16, vstop
22. 10. 1999, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Muarem Amataj, Kranj, Šorlijeva 20, imenovan 22. 10. 1999, kot poslovodja zastopa
podružnico neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-246
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02059 z dne 17. 11. 1999 pri
subjektu vpisa MERCEDES, servis in trgovina, Kranj, d.o.o., sedež: Lojzeta Hrovata 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov, akta o ustanovitvi, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5660467
Firma: ROMAS, servisna in proizvodnja dejavnost, d.o.o., Cerklje
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Skrajšana firma: RAMOS, d.o.o., Cerklje
Sedež: 4207 Cerklje, Poženik 8
Osnovni kapital: 2,508.000 SIT
Ustanovitelj: Jogič Husnija, izstop 28. 9.
1999; Sodnik Roman, Cerklje, Poženik 8,
vstop 28. 9. 1999, vložek 2,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jogič Husnija, razrešen 1. 10. 1999;
direktor Sodnik Roman, imenovan 1. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1999:
0130 Mešano kmetijstvo; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 10. 1999.
Rg-247
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02050 z dne 16. 11. 1999 pod
št. vložka 1/01717/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5427169001
Firma: LOKA AVTO, trgovina in storitve, d.o.o., PODRUŽNICA SALON IN
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4220 Škofja Loka, Šolska ulica 2
Ustanovitelj: LOKA AVTO, trgovina in storitve, d.o.o., Škofja Loka, Podlubnik 292,
vstop 29. 9. 1999, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ipavec Nataša, Škofja Loka, Podlubnik 292, imenovana 29. 9. 1999, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.
Rg-248
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00255 z dne 15. 11. 1999 pri
subjektu vpisa LOKATERM, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Kidričeva c. 55, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00073/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zmanjšanje in povečanje kapitala po prisilni poravnavi, spremembo družbenikov, vložkov družbenikov, firme
in družbene pogodbe, spremembo nadzornega sveta in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5067391
Osnovni kapital: 78,835.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
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29. 10. 1996, vložek 570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 29. 10. 1996,
vložek 1,811.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 29. 10. 1996,
vložek 706.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šesek Bojan, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 88, vstop 29. 10. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šinko Valentin, Škofja Loka, C. talcev
17, vstop 29. 10. 1996, vložek 26.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štefe Jože,
Škofja Loka, Gabrk 11, vstop 29. 10.
1996, vložek 33.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Štupnikar Milan, Škofja Loka,
Godešič 92, vstop 29. 10. 1996, vložek
29.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šubic Božidar, Poljane, Dobje 1, vstop
29. 10. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šubic Tomaž, Škofja Loka, Log 38, vstop 29. 10. 1996, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čehovin Milan, Gorenja vas, Gorenja
vas 138, vstop 29. 10. 1996, vložek
26.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Rafaela, Škofja Loka, Podlubnik 44,
vstop 29. 10. 1996, vložek 16.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žontar Bogdan,
Škofja Loka, Frankovo naselje 158, vstop
29. 10. 1996, vložek 18.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bekteševič Ismeta,
Škofja Loka, Frankovo naselje 68, vstop
29. 10. 1996, vložek 55.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božnar Aleksander,
Škofja Loka, Zminec 10, vstop 29. 10.
1996, vložek 15.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bobnar Saša, Škofja Loka, Reteče 66, vstop 29. 10. 1996, vložek
14.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bogataj Franci, Škofja Loka, Vešter 34,
vstop 29. 10. 1996, vložek 29.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bogataj Jože,
Škofja Loka, Poljanska c. 55, vstop 29. 10.
1996, vložek 23.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bogataj Jože, Škofja Loka, Poljanska c. 55, vstop 29. 10. 1996, vložek
22.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bradeško Miroslav, Škofja Loka, Sorška 20,
vstop 29. 10. 1996, vložek 27.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Breznik Marko, Škofja Loka, Podlubnik 65, vstop
29. 10. 1996, vložek 72.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Demšar Primož,
Ljubljana, Ul. b. za sev. mejo 4, vstop
29. 10. 1996, vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolenc Janez, Poljane, Lovsko brdo 5, vstop 29. 10. 1996,
vložek 58.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolenc Igor, Škofja Loka, Virlog 9,
vstop 29. 10. 1996, vložek 29.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fajfar Jurij,
Škofja Loka, Partizanska 45, vstop 29. 10.
1996, vložek 27.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ferlež Anton, Poljane, Predmost
36, vstop 29. 10. 1996, vložek 51.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ferlec Damijan, Škofja Loka, Zminec 58, vstop 29. 10.
1996, vložek 27.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Fojkar Jože, Škofja Loka, Hosta
1, vstop 29. 10. 1996, vložek 33.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gantar Franc,
Škofja Loka, Virmaše 107, vstop 29. 10.
1996, vložek 57.000 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Golob Ivanka, Škofja Loka, Frankovo naselje 46, vstop 29. 10. 1996, vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hrastnik Boris, Ljubljana, Kunaverjeva 12, vstop 29. 10. 1996, vložek
33.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hribernik Rudolf, Žabnica, Sp. Bitnje 52,
vstop 29. 10. 1996, vložek 26.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jemec Bojan,
Škofja Loka, Sorška 11, vstop 29. 10.
1996, vložek 27.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurca Irena, Žiri, Selo 87, vstop
29. 10. 1996, vložek 43.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Justin Bojan, Gorenja vas, Gorenja vas 103, vložek
27.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kalan Niko, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 107, vstop 29. 10. 1996, vložek
16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kavčič Jože, Poljane, Lučine 143, vstop
29. 10. 1996, vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košir Franc, Poljane, Bukov vrh 10, vstop 29. 10. 1996, vložek 54.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korpič Jože, Škofja Loka, Koširjeva
6, vstop 29. 10. 1996, vložek 27.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kos Franc,
Škofja Loka, Sveti Duh 169, vstop 29. 10.
1996, vložek 27.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kozmus Aleš, Škofja Loka, Podlubnik 153, vstop 29. 10. 1996, vložek
41.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnik Majda, Škofja Loka, Sv. Duh 112,
vstop 29. 10. 1996, vložek 71.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Krajnik Marija,
Škofja Loka, Godešič 116, vstop 29. 10.
1996, vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krajnik Stanislav, Škofja Loka,
Kidričeva 28, vstop 29. 10. 1996, vložek
36.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnik Zdravko, Škofja Loka, Godešič 11a,
vstop 29. 10. 1996, vložek 28.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Krmelj Janez,
Škofja Loka, Stara Loka 139, vstop 29. 10.
1996, vložek 66.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Langerholc Danica, Škofja Loka, Stara Loka 139, vstop 29. 10. 1996,
vložek 53.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lavrinc Pavel, Škofja Loka, Puštal
123, vstop 29. 10. 1996, vložek
31.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Malovrh Roman, Poljane, Poljane 77, vstop
29. 10. 1996, vložek 26.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Megušar Marko,
Selca, D. vas 75, vstop 29. 10. 1996, vložek 38.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Možina Peter, Poljane, Podobeno 7,
vstop 29. 10. 1996, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Oblak Viktor,
Škofja Loka, Sv. Duh 142, vstop 29. 10.
1996, vložek 27.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Okorn Rajko, Medvode, Zg. Pirniče, vstop 29. 10. 1996, vložek
57.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oman Angela, Škofja Loka, Podlubnik 114,
vstop 29. 10. 1996, vložek 87.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Papov Klemen,
Škofja Loka, Partizanska 44, vstop 29. 10.
1996, vložek 24.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pešec Jelko, Škofja Loka, Frankovo naselje 168, vstop 29. 10. 1996, vložek 65.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pičulin Borut, Kranj, Pševska c. 11a,
vstop 29. 10. 1996, vložek 37.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pintar Pavel,
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Škofja Loka, Sv. Duh 133, vstop 29. 10.
1996, vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Platiša Tomaž, Škofja Loka, Pungert 11, vstop 29. 10. 1996, vložek
46.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plestenjak Ana, Gorenja vas, Gorenja vas
244, vstop 29. 10. 1996, vložek
52.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogačnik Franc, Žabnica, Sr. Bitnje 92, vstop 29. 10. 1996, vložek 23.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Potočnik Franc,
Selca, Sopotnica 9, vstop 29. 10. 1996,
vložek 27.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Potočnik Silvo, Škofja Loka, Sv. Duh
74, vstop 29. 10. 1996, vložek 26.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Prezelj Janez,
Medvode, Sora 37, vstop 29. 10. 1996,
vložek 26.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prosen Robert, Gorenja vas, Gorenja
vas 183, vstop 29. 10. 1996, vložek
26.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prostor Janez, Gorenja vas, Gorenja vas 1,
vstop 29. 10. 1996, vložek 33.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rakovec Vinko, Selca, Dolenja vas 93, vstop 29. 10.
1996, vložek 33.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rodič Nedeljko, Škofja Loka,
Frankovo naselje 164, vstop 29. 10. 1996,
vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Starman Franc, Škofja Loka, Pungert
17, vstop 29. 10. 1996, vložek 27.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Starman Stanislav, Škofja Loka, Godešič 26, vstop
29. 10. 1996, vložek 27.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stržinar Iztok, Škofja Loka, Podlubnik 328, vstop 29. 10.
1996, vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Triler Jože, Škofja Loka, Frankovo naselje 179, vstop 29. 10. 1996, vložek
31.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
MAKSIMA 1, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2,
vstop 20. 12. 1996, vložek 1,601.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; AGAUE, trgovina, uvoz, izvoz, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Zapuška 63, vstop 18. 12. 1998, vložek 153.795 SIT, odgovornost: ne odgovarja; CENTER SLEPIH IN SLABOVIDNIH
DR. ANTONA KRŽIŠNIKA ŠKOFJA LOKA,
p.o., Škofja Loka, Stara Loka 31, vstop
18. 12. 1998, vložek 2,694.057,38 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; EUROŠPED
2001, mednarodna špedicija, transport in
trgovina, d.o.o., Škofja Loka, Kapucinski
trg 7, vstop 18. 12. 1998, vložek
1,011.598,35 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ISKRA VARJENJE, podjetje za inženiring in proizvodnjo varilne opreme, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21/c-1, vstop 18. 12.
1998, vložek 103.601 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; JUHANT MATEJA, s.p., trgovina, priprava in razvoj jedi in pijač, Škofja
Loka, Frankovo naselje 8, vstop 18. 12.
1998, vložek 97.472,10 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; KEREX, zastopanje, trgovina, marketing, d.o.o., Oslavijska 7, Ljubljana, izstop 12. 1. 1999; KRŽIŠNIK PAVEL,
s.p., izdelovanje lesenih palet in nakladalnih desk, Poljane, Volča 16, vstop 18. 12.
1998, vložek 527.860 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; LOKA, trgovsko podjetje,
d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 54, vstop
18. 12. 1998, vložek 2,919.794,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MARC STANISLAVA, s.p., varjenje PVC folij, Škofja Loka, Kidričeva 83, vstop 18. 12. 1998, vlo-
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žek 99.585,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; NACIONAL, podjetje za zastopanje, prodajo, proizvodnjo in servis, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 189, vstop 18. 12.
1998, vložek 2,069.553,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; PLINSTAL, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.d., Jesenice, Industrijska 1a, vstop 18. 12. 1998,
vložek 469.762,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; ŠUBIC BOJAN, s.p., kamnoseštvo, Škofja Loka, Sv. Duh 113, vstop
18. 12. 1998, vložek 848.236,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TOTRA PLASTIKA, podjetje izdelkov iz plastičnih mas, d.d.,
Trpinčeva 39, Ljubljana, vstop 18. 12.
1998, vložek 126.063,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; VODNIK UROŠ, s.p.
UTG – trgovina in proizvodnja, Domžale,
Tolstojeva 12, vstop 18. 12. 1998, vložek
51.850,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; VARNOST KRANJ, kranjska varnostna družba, d.d., Kranj, Bleiweisova 4, vstop
18. 12. 1998, vložek 1,303.502,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; VARSTROJ,
tovarna varilne in rezilne opreme, d.d., Lendava, Industrijska c. 4, vstop 18. 12. 1998,
vložek 611.886,85 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; SCHOT GLAS, izstop 12. 1.
1999; CREINA, proizvodnja in trgovina kmetijskih in industrijskih strojev in naprav, d.d.,
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 8, vstop 18. 12.
1998, vložek 58,681.381,08 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Breznik Marko, razrešen 31. 12. 1997 kot začasna uprava – direktor; direktor Okršlar Jože,
razrešen 30. 6. 1998; Kolarič Andrej, razrešen 30. 6. 1999 kot v.d. direktorja; direktor
Zaletelj Peter, Kranj, Pševo 7, imenovan 1. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Hrastnik Boris,
Bizant Darinka in Langerholc Danica, izstop
23. 5. 1997; Jerše Branka in Bizant Darinka, izstop 26. 10. 1998; Hrastnik Boris,
izstop 2. 6. 1998; Krajšek Uroš, vstop 2. 6.
1998; Zaletelj Peter, izstop 23. 6. 1999;
Pavlin Romana, vstop 26. 10. 1998 in Tičar Stane, vstop 23. 6. 1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1999.
Rg-249
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02183 z dne 15. 11. 1999 pri
subjektu vpisa LUADONA, trgovsko podjetje d.o.o., Kranj, sedež: Stara cesta 17,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05551/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5904218
Sedež: 4000 Kranj, Mlaška c. 16.
Rg-242
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02189 z dne 23. 11. 1999 pri
subjektu vpisa OSMANAJ UNIVERZAL IN
DRUGI, zidarstvo in fasaderstvo, d.n.o.,
sedež: Zalog pri Cerkljah 76, 4207 Cerklje, pod vložno št. 1/06123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 1254278
Ustanovitelj: Murati Avdi, izstop 3. 11.
1999; Zenulahu Driton, Srbica, Lauša, vs-

top 3. 11. 1999, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Murati Avdi, razrešen 3. 11.
1999; družbenik Zenulahu Driton, Srbica,
Lauša, imenovan 3. 11. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-253
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02179 z dne 11. 11. 1999 pod
št. vložka 1/06505/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1470990
Firma: MARTI S&D KRAJNC IN DRUGI,
Trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MARTI S&D KRAJNC
IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Gregorčičeva ulica 4
Ustanovitelja: Krajnc Klemen, Bled, Gregorčičeva ulica 4, vstop 29. 10. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Palhartinger David, Bled, Gregorčičeva ulica 4, vstop 29. 10. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krajnc Klemen, imenovan 29. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev; Palhartinger David, imenovan 29. 10. 1999,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-751
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00683 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa AMICUS, podjetje za trgovino in zastopstvo, d.o.o., Jesenice, sedež: Tomšičeva 10, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04901/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložka družbenika, uskladitev
dejavnosti in spremembo naslova družbenika s temile podatki:
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Matična št.: 5770564
Firma: AMICUS, podjetje za marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: AMICUS d.o.o.
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Toneta
Tomšiča 10
Osnovni kapital: 13,354.140 SIT
Ustanovitelj: Kapus Primož, Jesenice,
Cesta Toneta Tomšiča 10, vstop
19. 5. 1993, vložek 13,354.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 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; 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 izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
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govina 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 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 Deajvnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov; 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; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 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;
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 po-
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pravila 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; 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.; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 družba opravlja vse, razen
orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro K
74.120 družba ne sme opravljati revizijskih
dejavnosti.
Rg-780
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01969 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa QUALINEX, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Podlubnik 161, 4220 Škofja Loka, sedež: Podlubnik 161, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/04796/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenika,
deleža družbenika, spremembo dejavnosti,
spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5777682
Osnovni kapital: 2,268.000 SIT
Ustanovitelja: Lutar Matej, Škofja Loka,
Podlubnik 161, vstop 5. 4. 1993, vložek
1,134.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pensa Boris, Škofja Loka, Podlubnik
161, vstop 14. 5. 1999, vložek 1,134.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pensa Boris, imenovan 14. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 4. 10. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 90005 Druge
storitve javne higiene.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
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mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55510 Dejanost menz;
60220 Dejavnost taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 74400 Oglaševanje; 90005 Druge dejavnosti javne
higiene.
Rg-814
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00781 z dne 4. 10. 1999 pod
št. vložka 1/06485/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos sedeža iz Ljubljane, spremembo družbenika in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5991030
Firma: K & C, specialistične zobozdravstvene storitve, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: K & C, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlubnik
262
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kopač Igor, Škofja Loka,
Podlubnik 262, vstop 4. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Crevatin Branko, izstop 13. 5. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Crevatin Branko, razrešen 13. 5.
1999 kot pomočnik direktorja; direktor Kopač Igor, imenovan 4. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z
isto firmo pod vl. št. 1/08311/00.
Rg-2214
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/00677 z dne 31. 12. 1999
pri subjektu vpisa N INTECH, Tiskana vezja in kovinske konstrukcije, d.d., sedež:
Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/06006/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družbe ISKRATEC,
d.o.o., Kranj k N INTECH d.d. s temile podatki:
Matična št.: 1192809
Pripojitev družbe ISKRATEC, d.o.o.,
Kranj (vl. št. 1/2779/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 5. 7. 1999.
Rg-2154
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00789 z dne 8. 12. 1999 pri
subjektu vpisa DIMARK, proizvodno in trgovsko podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Planina 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02333/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo, razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5512913
Dejavnost, izbrisana dne 8. 12. 1999:
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 7010 Poslova-

nje z lastnimi nepremičninami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana dne 8. 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; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-2174
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02360 z dne 27. 12. 1999 pod
št. vložka 1/06527/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1490460
Firma: RAZVOJNA AGENCIJA SORA
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Spodnji
trg 2
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanoviteljici: Občina Gorenja vas, Gorenja vas, Poljanska cesta 87, vstop 6. 12.
1999, vložek 2,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Območna obrtna zbornica,
Škofja Loka, Spodnji trg 2, vstop 6. 12.
1999, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šifrar Franc, razrešen 7. 12. 1999;
prokurist Bogataj Jože, Gorenja vas, Gregorčičeva 11, imenovan 7. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
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potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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; 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; 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.; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih organizacij, 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.; 92521 Dejavnost muzejev; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne sme
družba opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-2177
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02258 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ELA, podjetje za proizvodnjo in trgovino s tiskanimi vezji, Begunje
na Gorenjskem, d.o.o., sedež: Zgoša 52,
4275 Begunje na Gorenjskem, pod vložno št. 1/00468/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje kapitala, spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov, zastopnikov, družbene pogodbe, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5293391
Firma: ORBIPARK, inženiring biro d.o.o.
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Skrajšana firma: ORBIPARK d.o.o.
Osnovni kapital: 2,202.000 SIT
Ustanovitelji: Čufer Vesna, Lesce, Dacarjeva 40, vstop 13. 11. 1989, vložek
1,135.580 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čufer Andrej ml., Begunje, Zgoša 52,
vstop 13. 11. 1989, vložek 1,066.420 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čufer Andrej,
izstop 10. 10. 1999; Čufer Gregor, izstop
10. 10. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čufer Andrej, razrešen 11. 10. 1999;
direktorica Čorak Nives, Maribor, Veluščkova 4, imenovana 11. 10. 1999, kot poslovodkinja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 32200 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; 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; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 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.; 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;
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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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; 7481 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 10. 1999.
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Rg-3752
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02158 z dne 20. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ELTIP, storitveno podjetje
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Suha 35,
4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/04435/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povišanje kapitala in osnovnega
vložka, spremembo naslova družbenika in
zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5724295
Sedež: 4220 Škofja Loka, Suha 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrinec Pavel, Škofja Loka, Puštal 123, vstop 25. 2. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Lavrinec
Pavel,
imenovan
25. 2. 1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 2000:
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-3753
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02191 z dne 20. 1. 2000
pri subjektu vpisa ANTOLIN, vrtnarstvo,
Dorfarje, d.o.o., sedež: Dorfarje 20,
4209
Žabnica,
pod
vložno
št. 1/03170/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5693659
Firma: VRTNARSTVO ANTOLIN, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: VRTNARSTVO ANTOLIN, d.o.o.
Rg-3763
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02199 z dne 24. 1. 2000 pri
subjektu vpisa AQUASAVA, tekstilna industrija in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Gorenjesavska 12, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje, spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5707625
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Beccegato Tonino, razrešen 31. 10.
1999, prokurist Laini Fabio, Verona, G. cesare Abba 2120, imenovan 1. 11. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 24. 1. 2000:
1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
74400
Ekonomsko
propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 2000:
17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720 Tkanje tekstilij; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74400 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 10. 1999.
Rg-3764
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02350 z dne 24. 1. 2000
pri subjektu vpisa PREVC, inženiring, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Dražgoše 6, 4228 Železniki, pod vložno
št. 1/03912/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5797306
Firma: PREVC, saloni pohištva, d.o.o.
Sedež: 4209 Žabnica, Dorfarje 17
Osnovni kapital: 2,101.515 SIT
Ustanovitelj: Prevc Božidar, Železniki,
Dražgoše 6, vstop 17. 5. 1994, vložek
2,101.515 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-3766
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 2000/00072 z dne 26. 1. 2000
pod št. vložka 1/06550/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev javnega
zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1488783
Firma: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Partizanska 37
Ustanovitelj: Mestna občina Kranj, Kranj,
Slovenski trg 1, vstop 7. 7. 1999, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jenšterle Jože, Kranj, Župančičeva 2, imenovan 27. 10. 1999, kot v.d. direktorja za
dobo enega leta zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 2000:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa.
Rg-3767
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02434 z dne 26. 1. 2000
pod št. vložka 1/06549/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1491296
Firma: WOHLFAHRT OPTIK INTERNATIONAL, trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: WOHLFAHRT OPTIK
INTERNATIONAL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Kranjska cesta 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Alibegović Adem, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 1a, vstop 22. 12.
1999, vložek 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mehkić Samir, Sarajevo, Alipašina 51, vstop 22. 12. 1999, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Wohlfahrt Mario, St. Veit A.D. Glan, Hoerzendorf 78, vstop 22. 12. 1999, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Alibegović Adem, imenovan 22. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 2000:
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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;
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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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 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 drob-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

no 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, testeinami,
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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 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; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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; 7011 Organizacija izvedbene premičninskih projek-

tov 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne sme
družba opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-3770
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 2000/00150 z dne 28. 1. 2000 pri
subjektu vpisa RAZVOJNA AGENCIJA
SORA d.o.o., sedež: Spodnji trg 2, 4200
Škofja Loka, pod vložno št. 1/06527/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in deležev družbenikov, spremembo dejavnosti in pogodbe o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1490460
Ustanovitelji: Občina Gorenja vas-Poljane, Gorenja vas, Poljanska cesta 87, vstop
6. 12. 1999, vložek 327.390 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Škofja Loka, Škofja Loka, Poljanska cesta 2, vstop
17. 1. 2000, vložek 1,199.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Železniki, Železniki, Češnjica 48, vstop 17. 1.
2000 vložek 332.850 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Občina Žiri, Žiri, Trg svobode 2, vstop 17. 1. 2000, vložek 240.660
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenska cesta 41, vstop 17. 1. 2000 vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 2000:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74400
Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 17. 1.
2000.
Rg-3776
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02120 z dne 18. 1. 2000 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE, sedež: Predoslje 17a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00057/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenika, tipa osebe, pooblaščene
za zastopanje, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5083222
Firma: OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE
KRANJ
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor
Kranj, izstop 8. 9. 1999; Mestna občina
Kranj, Kranj, Slovenski trg 1, vstop 8. 9.
1999, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bizjak Ivana, Kranj, Zg. Bitnje 29a, razrešena
1. 9. 1999 kot v.d. ravnateljice in imenovana za ravnateljico, ki zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 2000:
22220 Drugo tiskarstvo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92130 Kinematografska dejavnost; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Rg-3777
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 2000/00099 z dne 31. 1. 2000 pri
subjektu vpisa TRIFIX, tovarna pritrjevalne tehnike, d.d., Tržič, sedež: C. na Loko
2, 4290 Tržič, pod vložno št. 1/00363/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, poslovnih deležev in naslova ustanoviteljev, spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5003296
Firma: TRIFIX, tovarna pritrjevalne
tehnike, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: TRIFIX d.o.o., Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 31. 5. 1995, vložek 9,726.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za
razvoj, izstop 17. 12. 1999; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vstop 31. 5.
1995, vložek 18,833.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, izstopili 17. 12. 1999; udeleženci
notranjega odkupa, izstopili 17. 12. 1999;
dosedanji ustanovitelji, izstopili 17. 12.
1999; Ahačič Magdalena, Tržič, Begunjska
43, vložek 684.000 SIT, Jerebic Helena,
Tržič, Pod Šijo 22, vložek 813.000 SIT,
Kozinc Tanja, Tržič, Zelenica 10, vložek
513.000 SIT, Lavička Špelca-Vesna, Križe,
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Snakovška 72, vložek 2,183,000 SIT; Meglič Breda, Tržič, Podljubelj 49, vložek
622.000 SIT, Papler Marija, Križe, Pot na
Močila 26, vložek 1,597.000 SIT, Raztresen Mihael, Tržič, Pod gradom 11, vložek
718.000 SIT, Rotar Janez, Križe, Žiganja
vas 104, vložek 661.000 SIT, Seidl Vladimir, Tržič, Na Logu 12, vložek 649.000 SIT,
Tomazin Boris, Tržič, Lom pod Storžičem,
vložek 8,442.000 SIT, Godejša Brane, Tržič, Grahovše 87, vložek 725.000 SIT, Doria Mojca, Križe, Senično 78, vložek
19.000 SIT, Šmejic Alojzij, Tržič, Kovorska
33, vložek 687.000 SIT, Šnobel Edmond,
Tržič, Kovor 178, vložek 639.000 SIT, Šparovec Mirko, Križe, Sebenje 65, vložek
429.000 SIT, Štucin Jože, Sovodenj 49,
vložek 233.000 SIT, Šumič Vladimir, Tržič,
Loka 95, vložek 194.000 SIT, Černe Anton, Begunje, Begunje 121a, vložek
615.000 SIT, Černilec Henrik, Tržič, Loka
22, vložek 621.000 SIT, Đurič Mira, Tržič,
Partizanska 23, vložek 517.000 SIT, Bajt
Zdravko, Tržič, Deteljica 3, vložek
697.000 SIT, Bizjak Viktor, Tržič, Kovor
56b, vložek 546.000 SIT, Blagojevič Goran, Tržič, Blejska c. 13, vložek
209.000 SIT, Božnar Janez, Tržič, Kovorska c. 33, vložek 716.000 SIT, Bogojevič
Milenko, Tržič, Blejska c. 13, vložek
205.000 SIT, Bohinc Ciril, Tržič, Koroška
c. 56, vložek 527.000 SIT, Bohinc Matjaž,
Tržič, Šolska 3, vložek 322.000 SIT, Brejc
Lado, Tržič, Podljubelj 29b, vložek
306.000 SIT, Brumen Alojzij, Križe, Retnje
39, vložek 680.000 SIT, Crnovršanin Selman, Tržič, Ravne 25, vložek 673.000 SIT,
Cvek Pavel, Tržič, Deteljica 5, vložek
588.000 SIT, Dautovič Fatima, Križe, Hladnikova 18, vložek 603.000 SIT, Dovžan Jože,
Tržič,
Podljubelj
94,
vložek
209.000 SIT, Golob Silvester, Kranj, Podbrezje 4, vložek 570.000 SIT, Gregorič Bojan, Tržič, Kovorska c. 5. vložek
539.000 SIT, Hajsan Rozi, Tržič, Ročevnica 11, vložek 187.000 SIT, Kepic Janez,
Tržič, Kovorska c. 1, vložek 285.000 SIT,
Kirn Mladen, Tržič, Ravne 17, vložek
111.000 SIT, Knific Tomaž, Tržič, Kovorska c. 19, vložek 604.000 SIT, Košir Rajko, Tržič, Loka 20, vložek 492.000 SIT,
Kokalj Janez, Tržič, Cankarjeva 1, vložek
677.000 SIT, Kolar Aljaž, Tržič, Deteljica 8,
vložek 53.000 SIT, Kostič Irma, Tržič, C.
na Loko 13, vložek 583.000 SIT, Krsnik
Franc, Tržič, Leše 1, vložek 176.000 SIT,
Lupša Uroš, Tržič, Koroška c. 7, vložek
188.000 SIT, Malovrh Metka, Tržič, Za Mošenikom 2, vložek 96.000 SIT, Mežnar Bojan, Tržič, Ravne 29, vložek 544.000 SIT,
Meglič Boštjan, Tržič, Deteljica 7, vložek
158.000 SIT, Meglič Slavko, Križe, Retnje
43, vložek 334.000 SIT, Meglič Tomaž,
Tržič, Begunjska 63, vložek 421.000 SIT,
Milovanovič Rada, Tržič, Trg svobode 23,
vložek 205.000 SIT, Mlinarič Štefan, Tržič,
Kovorska c. 55, vložek 193.000 SIT, Mlinarič Bojan, Tržič, Pot na Zali rovt 11, vložek 210.000 SIT, Mlinarič Janko, Tržič, Kovorska c. 43, vložek 641.000 SIT, Mlinarič
Jurij, Križe, Hladnikova 16, vložek 86.000
SIT, Mlinarič Vera, Križe, Hladnikova 16,
vložek 169.000 SIT, Novak Metod, Tržič,
Loka 75, vložek 500.000 SIT, Novak Mirjam, Tržič, Lom pod Storžičem 47a, vložek

204.000 SIT, Novkovič Novo, Tržič, Na jasi
8, vložek 199.000 SIT. Oman Romana, Tržič, Cankarjeva 2, vložek 530.000 SIT, Pavšek Janez, Tržič, Deteljica 11, vložek
323.000 SIT, Perko Robert, Tržič, Zg. Veterno 2, vložek 423.000 SIT, Piškurič Franjo, Tržič, Kovorska c. 3, vložek
643.000 SIT, Pintarič Drago, Tržič, Ročevnica 7, vložek 610.000 SIT, Praprotnik Janez, Tržič, Popovo 2, vložek 221.000 SIT,
Sadikovič Šerifa, Tržič, Cesta na Loko 13,
vložek 365.000 SIT, Seliškar Hermina, Križe, Hladnikova 25, vložek 280.000 SIT,
Slapar Riko, Tržič, Kovorska 21, vložek
540.000 SIT, Teran Marjeta, Križe, Koroškega odreda 23, vložek 623.000 SIT,
Valjavec Jože, Tržič, Brezje pri Tržiču, vložek 57.000 SIT, Viher Franc, Tržič, Ravne
25, vložek 537.000 SIT, Gros Antonija, Tržič, Pristavška 129, vložek 447.000 SIT,
Omejc Janez, Tržič, Kovor 57, vložek
280.000 SIT, Vogrin Anton, Tržič, Zelenica
10, vložek 447.000 SIT, Božnik Jožefa,
Tržič, Zelenica 10, vložek 446.000 SIT,
Štular Frančišek, Begunje, Zadnja vas 8,
vložek 226.000 SIT, Opalički Danijela, Tržič, Trg svobode 21, vložek 445.000 SIT,
Papler Frančišek, Tržič, Hudo 15, vložek
446.000 SIT, Rajterič Avguštin, Križe, Žiganja vas 55, vložek 445.000 SIT, Lapanja
Dominik, Tržič, Ročevnica 20, vložek
447.000 SIT, Ravbar Ladislav, Duplje, Žiganja vas 71, vložek 446.000 SIT, Tornar
Jože, Tržič, Preska 20, vložek 446.000 SIT,
Fister David, Tržič, Pot na Polje 3, vložek
223.000 SIT, Žarkič Nikola, Tržič, Cesta na
Loko 7, vložek 110.000 SIT, Zupin Franc,
Tržič, Kranjska c. 3, vložek 223.000 SIT,
Zupančič Ladko, Tržič, Jelendol 4, vložek
335.000 SIT, Zupan Simona, Tržič, Deteljica 3, vložek 111.000 SIT, Rebernik Jožef,
Tržič, Dolina 18a, vložek 447.000 SIT, Ahačič Damjan, Škofja Loka, Podlubnik 153, vložek 390.000 SIT, Černilec Jurij, Tržič, Loka
24, vložek 391.000 SIT, Dorta Vid, Križe,
Senično 78, vložek 19.000 SIT, Krč Ljudmila, Tržič, Leše 40, vložek 447.000 SIT, Potokar Jožefa Marija, Tržič, Cesta na Loko 5,
vložek 446.000 SIT, TRIFIX, d.o.o., Tržič,
Cesta na Loko 2, vložek 19,452.000 SIT,
Aleš Ivanka, Preddvor, Šiška 33, vložek
161.000 SIT, Janc Frančišek, Tržič, Kovor
57, vložek 446.000 SIT, vsi vstopili 17. 12.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana dne 31. 1. 2000:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2862 Proizvodnja drugega orodja.
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 2000:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje.
Rg-3778
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02357 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/06545/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1471082
Firma: PROMAT, protipožarno svetovanje v gradbeništvu d.o.o.
Skrajšana firma: PROMAT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 4220 Škofja Loka, Pungert 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PROMAT GESELLSCHAFT
M.B.H., Wien, Seybelg. 13, vstop 28. 12.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kukula Fritz, Wien, Barmherzigengasse 17, imenovan 28. 12. 1999, kot poslovodja – direktor, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Pajek Leon, Škofja Loka,
Pungert 26, imenovan 28. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 2000:
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.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 družba opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-3781
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02400 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ISKRA STIKALA, industrija
nizkonapetostne stikalne tehnike, d.d.,
Kranj, sedež: Savska Loka 4. 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01289/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5045142
Člani nadzornega sveta: Okorn Aleš, izstop 14. 12. 1999; Vitič Vraničar Barbara,
vstop 14. 12. 1999.
Rg-3782
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02334 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d., sedež: Cesta Borisa Kidriča 41,
4270
Jesenice,
pod
vložno
št. 1/00064/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5066018
Člani nadzornega sveta: Dovžan Janez
in Repinc Metod, izstop 30. 11. 1999; Čušin Branko, izstop 18. 10. 1999 ter Dovžan
Janez in Čušin Branko, vstop 30. 11. 1999
ter Svetina Marijan, vstop 18. 10. 1999.
Sprememba statuta z dne 30. 11. 1999.
Rg-3783
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02330 z dne 13. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ARHINOVA, trgovina in storitve, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Stara
c. 15a, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/04747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo naslova družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5762910
Sedež: 4220 Škofja Loka, Stara
c. 15a
Ustanovitelj: Križnar Tomaž, Škofja Loka,
Partizanska
cesta
46,
vstop
25. 2. 1993, vložek 2,848.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Križnar
Tomaž,
imenovan
25. 2. 1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:
22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo založništvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-3784
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02367 z dne 13. 1. 2000 pri
subjektu vpisa POD PLUS, gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Predoslje 156, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/06366/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
naslova ustanovitelja ter zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 1387073
Sedež: 4205 Preddvor, Mače 46
Ustanovitelj: Šavs Matjaž, Preddvor, Mače 46, vstop 1. 2. 1999, vložek
4,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šavs Matjaž, imenovan 1. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-3786
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02417 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/06531/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 1470752001
Firma: ZOBOZDRAVSTVO OBLAK,
specialistično in splošno zobozdravstvo,
d.o.o., PODRUŽNICA LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 27
Ustanovitelj: ZOBOZDRAVSTVO OBLAK, specialistično in splošno zobozdravstvo, d.o.o., Škofja Loka, Pod Plevno
93, vstop 7. 1. 2000, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Oblak Jože-Miroslav, Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 34, imenovan 7. 1.
2000 zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 2000:
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 85122 Speciali-

stična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85130 Zobozdravstvena dejavnost;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
Rg-3787
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02341 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ALPKEM, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Struževo
66,
4000
Kranj,
pod
vložno
št. 1/04400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev in razširitev dejavnosti
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5725682
Dejavnost, izbrisana dne 7. 1. 2000:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
74400 Oglaševanje; 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; 90005 Druge dejavnosti javne higiene.
Rg-3788
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/00468 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa PERLA-STAR, podjetje za
trgovino in storitve, Škofja Loka, d.o.o.,
sedež: Stara Loka 72a, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/03688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo poslovnih
deležev, družbenikov, zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5639921
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jezeršek Lado, izstop
11. 5. 1999; Klemenčič Borut, Škofja Loka, Stara Loka 72a, vstop 18. 6. 1992, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klemenčič Katarina, Škofja Loka,
Stara Loka 72a, vstop 11. 5. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jezeršek Lado, razrešen 11. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
36610 Proizvodnja bižuterije; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-3789
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02372 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa PTS, Proizvodnja Trgovina, Storitve, Škofja Loka, d.o.o., sedež:
Sveti Duh 128, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00790/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in poslovnega
deleža družbenika, spremembo firme, skrajšane firme in sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 5322430
Firma: PTS, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PTS, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Golniška cesta
68a
Osnovni kapital: 29,576.000 SIT
Ustanovitelj: Šubic Janez, Škofja Loka,
Sv. Duh 128, vstop 15. 12. 1989, vložek
29,576.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-254
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00542 z dne 11. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GITAS, proizvodno in trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Kalinškova 26, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03390/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbe, povečanje osnovnega kapitala družbe in vložkov družbenikov, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5613442
Sedež: 4209 Žabnica, Zgornje Bitnje 1
Osnovni kapital: 15,207.158,24 SIT
Ustanovitelja: Hrvatin Milena in Hrvatin
Branko, oba Kranj, Kalinškova 26, vstopila
30. 3. 1992, vložila po 7,603.579,12 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1999:
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
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TV aparati; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, družba opravlja vse, razen orožja in streliva.
Rg-255
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02213 z dne 11. 11. 1999 pri
subjektu vpisa LOKA AVTO, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Podlubnik 292,
4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/01717/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5427169
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1999:
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93023
Dejavnost pedikerskih salonov.
Rg-257
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02108 z dne 9. 11. 1999 pod
št. vložka 1/06503/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1459546
Firma:
VARSTVENO
DELOVNI
CENTER KRANJ
Skrajšana firma: VDC KRANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Kidričeva 51
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 29. 7.
1999, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Matko Ivana, Naklo, Krakovo 12, imenovana
9. 9. 1999, kot v.d. direktorice zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1999:
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 75120 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo; 85324 Druge socialne dejavnosti;
85329 Druge socialne dejavnosti.
Rg-258
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00668 z dne 9. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GP DOM OSMANOSKI IN
CO., podjetje za storitve in trgovino,
d.n.o., sedež: Stara Loka 112, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/06012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 1197266
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva
cesta 75.
Rg-260
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01983 z dne 5. 11. 1999 pod
št. vložka 1/06500/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča samostojnega podjetnika
v sodni register s temile podatki:
Matična št.: 5886446
Firma: AVTO KADIVEC, JANEZ
KADIVEC, Servis in prodaja motornih vozil, s.p.
Skrajšana firma: AVTO KADIVEC,
JANEZ KADIVEC, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 4208 Šenčur, Pipanova 46
Ustanovitelj: Kadivec Janez, Šenčur, Pipanova 46, vstop 1. 9. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kadivec Janez, imenovan 1. 9. 1999 kot samostojni podjetnik zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 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;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
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
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lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90005 Druge dejavnosti javne higiene; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-261
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02113 z dne 3. 11. 1999 pod
št. vložka 1/06499/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1468413
Firma: RAJN, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAJN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4202 Naklo, Ulica Toma Zupana 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Fajan Janez, Naklo, Ulica
Toma Zupana 24, vstop 17. 9. 1999, vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fajan Rok, Naklo, Ulica Toma Zupana
24, vstop 17. 9. 1999, vložek 630.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fajan Andi, Naklo, Ulica Toma Zupana 24, vstop
17. 9. 1999, vložek 630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fajan Rok, imenovan 17. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih 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 stro-
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jev 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;
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 indu-

strijo; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 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; 5552
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Priprava in dostava hrane (catering); 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 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; 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; 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;
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 G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro G 52.488
družba opravlja vse, razen orožja in streliva;
pod šifro K 74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti, pod šifro K 74.14
družba opravlja vse razen arbitraže.
Rg-262
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02165 z dne 3. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, sedež: Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00440/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:
Matična št.: 5293162
Ustanovitelj: Agencija RS za sanacijo
bank in hranilnic Ljubljana, imetnik skupne-
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ga poslovnega deleža, izstop 1. 5. 1998;
Slovenska razvojna družba, d.d., imetnik
skupnega poslovnega deleža, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 1. 5. 1998, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-752
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00549 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa STORIN, podjetje za inženiring in storitve, d.o.o., Žirovnica, sedež: Žirovnica 109, 4274 Žirovnica, pod
vložno št. 1/00727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, poslovnih vložkov družbenikov, naslova
družbenika, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5352266
Ustanovitelji: Benedik Danica-Katarina,
Žirovnica,
Žirovnica
109,
vstop
22. 12. 1989, vložek 1,073.667, SIT, odgovornost: ne odgovarja; Benedik Grega,
Kranjska Gora, Cesta dr. Josipa Tičarja 14,
vstop 22. 12. 1989, vložek 1,073.667 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Benedik Rudolf, Žirovnica, Žirovnica 109, vstop 2. 6.
1999, vložek 1,073.666 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-755
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00487 z dne 14. 10. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINAR – GRADNJE ST,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Spodnji Plavž 6, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05693/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5928737
Ustanovitelja: Gračnar Jože, Jesenice,
Hrušica 157, vstop 21. 12. 1995, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ocepek Iztok, Jesenice, Hrušica 50, vstop
21. 12. 1995, vložek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štravs Jožef, izstop
3. 5. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 14. 10. 1999:
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih

zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6022
Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9000 Storitve javne higiene.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1999:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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; 5510 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6022 Dejavnost
taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 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; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 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.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90005
Druge dejavnosti javne higiene.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 5. 1999.
Rg-756
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00488 z dne 14. 10. 1999 pri
subjektu vpisa JEZERCI, proizvodnja, distribucija in prodaja električne energije,
d.o.o., Gozd Martuljek, sedež: Naselje
pod hribom 62, 4282 Gozd Martuljek,
od vložno št. 1/05614/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča povišanje osnovnega
kapitala, spremembo poslovnih deležev,
spremembo družbenikov, razširitev dejavnosti in spremembo tipa osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5913985
Osnovni kapital: 4,337.000 SIT
Ustanovitelja: Štefančič Stanislav, Gozd
Martuljek, Naselje pod hribom 62, vstop
23. 8. 1995, vložek 3,252.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zima Samo, Gozd
Martuljek, Gobela 45, vstop 23. 8. 1995,
vložek 1,084.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Robič Alja, izstop 14. 4. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Štefančič Stanislav, razrešen 10. 9.
1999 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1999:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-757
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02064 z dne 14. 10. 1999 pri
subjektu vpisa VIGO, podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino in storitve, d.o.o.,
Jesenice, sedež: C. 1. maja 120, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04919/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5843197
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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.
Rg-758
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00739 z dne 14. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ELBI, elektroinstalacije,
projektiranje, trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Jurčičeva 2, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02243/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osebe,
pooblaščene za zastopanje, spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5483883
Sedež: 4000 Kranj, Cesta 1. maja 75
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bidovec Franc, razrešen 5. 7. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogreva-
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nje; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52730 Popravilo ur, nakita; 63120 Skladiščenje;
64200 Telekomunikacije, 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-761
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00092 z dne 8. 10. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JELA
JANEŽIČA, ŠKOFJA LOKA, sedež: Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00100/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, osebe,
pooblaščene za zastopanje, spremembo firme zavoda ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.:5087848
Firma:
OSNOVNA
ŠOLA
JELA
JANEŽIČA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelji: Občina Škofja Loka, Škofja Loka, Poljanska cesta 2, vstop 27. 11.
1997; Občina Gorenja vas – Poljane, Gorenja vas, Poljanska cesta 87, vstop 30. 1.
1998; Občina Železniki, Železniki, Češnjica 48, vstop 11. 2. 1998; Občina Žiri, Žiri,
Trg svobode 2, vstop 26. 2. 1998; Skupščina občine Škofja Loka, izstop 4. 4. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Sokolov Kristina, razrešena 31. 8.
1998; ravnateljica Šmid Marjetka, Železniki, Na Plavžu 63a, imenovana 1. 9. 1998,
zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1999:
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju.
Rg-760
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01987 z dne 8. 10. 1999 pod
št. vložka 1/06491/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1462024
Firma: VENTIL TRADE, Družba za proizvodnjo, prodajo, izvoz, uvoz instalacijskega blaga, Žiri, d.o.o.
Skrajšana firma: VENTIL TRADE, Žiri,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4226 Žiri, Industrijska 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Mrak Vladimir, Žiri, Industrijska ulica 7, vstop 14. 9. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mrak Vladimir, imenovan 14. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 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.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-762
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02006 z dne 7. 10. 1999 pod
št. vložka 1/06490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1459163
Firma: KOKAŠ IN OSTALI, poslovni
servis, d.n.o., Kranj
Skrajšana firma: KOKAŠ IN OSTALI,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Jezerska cesta
62b
Ustanovitelji: Kokaš Barica, in Kokaš
Aleksander, oba Kranj, Jezerska cesta 62b,
vstopila 6. 9. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem; Keil Angelo
Maurizio, Arnoldstein, Avstrija, Pockau, vstopil 6. 9. 1999, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenica Kokaš Barica, imenovana 6. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev; druž-
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benik Kokaš Aleksander, imenovan 6. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Keil Angelo Maurizio, imenovan 6. 9.
1999, je izvzet od zastopanja družbe.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.
Rg-764
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01986 z dne 7. 10. 1999 pod
št. vložka 1/06488/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1461966
Firma: POLIX TRADE, Družba za proizvodnjo, prodajo, izvoz, uvoz instalacijskega blaga, Žiri, d.o.o.
Skrajšana firma: POLIX TRADE, Žiri,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4226 Žiri, Industrijska 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Vladimir, Žiri, Industrijska ulica 7, vstop 14. 9. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mrak Vladimir, imenovan 14. 9.
1999, zastopa družbo breze omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-766
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02053 z dne 26. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MEDIACOM, svetovalno –
trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež:
Bleiweisova 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04324/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5746833
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Velikonja Vagner Mojca, Kranj, Zagrajškova 3, imenovana 11. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1999:
64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo dne 11. 3. 1999.
Rg-767
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02084 z dne 26. 10. 1999 pri
subjektu vpisa BAUIMEX, elektro – gradnje – inženiring, d.o.o., Kranj, sedež: Likozarjeva 23, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01143/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo naslova firme, naslova družbenika in zastopnika, družbene pogodbe, razširitev dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5416027
Sedež: 4000 Kranj, Pot v puškarno 11
Osnovni kapital: 58,150.000 SIT
Ustanovitelja: Šamperl Olga, Kranj, Pot v
Puškarno 13, vstop 19. 4. 1990, vložek
29,075.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šamperl Srečko, Kranj, Pot v puškarno 13, vstop 23. 11. 1995, vložek
29,075.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šamperl Srečko, imenovan 23. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 26. 10. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 90005
Druge storitve javne higiene.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0202
Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 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; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90005 Druge dejavnosti javne higiene;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1999.
Rg-770
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00540 z dne 14. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ADITRADE, d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje Žiri, sedež:
Cesta na Ledinico 1, 4226 Žiri, pod vložno št. 1/03854/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5646421
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Kavčič Ida, Žiri, Cesta
na Ledinico 1, vstop 27. 7. 1992, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10.1 999:
01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano
kmetijstvo; 28520 Splošna mehanična dela; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29130 Proizvodnja pip in ventilov; 45210 Splošna
gradbena dela; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 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 drob-
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no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55220
Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 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.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-771
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01811 z dne 25. 10. 1999 pri
subjektu vpisa DORON, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., sedež: Pševska 21,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05600/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5914086
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 22.
Rg-772
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01994 z dne 25. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MIKOM, trgovsko podjetje
z mešanim blagom, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Pod Plevno 42, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/00582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, družbenikov, deležev družbenikov, dejavnosti, omejitev osebe, pooblaščene za zastopanje in spremembo pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5303818
Skrajšana firma: MIKOM d.o.o.
Ustanovitelja: Kržišnik Ivo, Škofja Loka,
Poljanska c. 44, vstop 10. 11. 1989, vložek 4,836.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ŽIVILA KRANJ, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3,
vstop 30. 6. 1999, vložek 5,033.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kržišnik Ivo, razrešen 30. 6. 1999 in
ponovno imenovan za direktorja, ki mora za
sledeče posle pridobiti soglasje skupščine
družbe: sklepanje pogodb o nakupu, prodaji oziroma o obremenitvi nepremičnin
družbe, če posamezni posli ali vsi skupaj v
posameznem letu presegajo znesek
500.000 DEM oziroma njegovo tolarsko
protivrednost; pridobivanje ali odsvojitev deležev oziroma delnic povezanih družb; najemanje posojil, dajanje kreditov in garancij,
ki posamično ali skupno presegajo znesek
500.000 DEM oziroma njegovo tolarsko
protivrednost; določitev osnovnih načel po-
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slovne politike, ki jih predlaga direktor, podelitev prokure.
Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1999:
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;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
30. 6. 1999.
Rg-774
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00550 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ATOTECH – KEMIČNA
TOVARNA PODNART, d.d., sedež: Podnart 43, 4244 Podnart, pod vložno
št. 1/00206/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, statuta, spremembo naziva zastopnika in izbris prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5034507
Skrajšana firma: ATOTECH – KEMIČNA
TOVARNA PODNART
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Colantuoni Luigi, razrešen 1. 8. 1998;
Rebernik Marijana, Radovljica, Cankarjeva
31c, razrešena 4. 6. 1999 kot začasna
uprava – direktorica in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kejžar Janez,
izstop 29. 6. 1998; Wekwerth Dieter Alfred
Paul in Vauleon Gerard, izstop 16. 7. 1998;
Wekwerth Dieter Alfred Paul vstop 16. 7.
1998; Vauleon Gerard, vstop 16. 7. 1998
in izstop 3. 5. 1999; Bergougnan Michel,
vstop 4. 6. 1999 ter Erman Janez, vstop
29. 6. 1998.
Rg-775
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00833 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa JELOVICA, lesna industrija, d.d., sedež: Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/00048/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5040043
Sprememba statuta z dne 29. 7. 1999.
Rg-776
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02067 z dne 8. 10. 1999 pri subjektu vpisa GASILSKO REŠEVALNA
SLUŽBA KRANJ, sedež: Bleiweisova cesta
34, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/00075/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5015561
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1999:
7525 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah.
Rg-777
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/ 01942 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
KRANJ, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., sedež: Jezerska cesta 20,

4000 Kranj, pod vložno št. 1/00216/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta, dejavnosti in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5143802
Člani nadzornega sveta: Černe Vladimir,
Drinovec Bogdan, Prezelj Darko, Rogelj
Drago in Šimnovec Janez, izstopili 24. 8.
1999 ter Černe Vladimir, Klavora Vesna,
Prezelj Darko, Čerman Drago in Tonejc Iztok, vstopili 24. 8. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 6. 10. 1999:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 90005 Druge storitve javne higiene.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1999:
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55510 Dejavnost menz; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 90005
Druge dejavnosti javne higiene.
Vpis spremembe statuta z dne 24. 8.
1999.
Rg-778
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01948 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE TEHNIK, d.d., družba za gradbeništvo, inženiring, trgovino, sedež: Stara c. 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00022/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo tipa osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5075513
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kumer Jože, Škofja Loka, Podlubnik 253, razrešen 6. 9. 1999 kot začasna uprava-direktor in dne 7. 9. 1999 imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Mohorič Franc,
Prevodnik Jurij in Fabjan Marko, izstopili
14. 7. 1999 ter Krže Podlipnik Marija, Mencinger Tomaž in Habjan Pavel, vstopili 14. 7.
1999.
Rg-781
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01898 z dne 4. 10. 1999 pod
št. vložka 1/06484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1458736
Firma: KONTAKT INVEST posredniške
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KONTAKT INVEST,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Koroška cesta 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Aleš Marija, Mavčiče,
Breg ob Savi 48, vstop 17. 8. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Aleš Marija, imenovana 17. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1999:
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
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nančnim posredništvom; 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.; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-782
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01905 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa GRADBINEC GRADNJE,
specialne gradnje, d.o.o., sedež: Cesta
na Rupo 45, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/06352/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 1331833
Ustanovitelj: INŽENIRING PROJEKT
KRANJ, d.o.o., izstop 14. 9. 1998; SGP
GRADBINEC KRANJ, d.d., Kranj, Nazorjeva
ul. 1, vstop 22. 6. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-783
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00819 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MATIJE
ČOPA KRANJ, sedež: Tuga Vidmarja 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00331/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:
Matična št.: 5279976
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Grašič Janez, razrešen 1. 9. 1999;
ravnateljica Mustar Marija, Kranj, Staretova
44, imenovana 1. 9. 1999, zastopa šolo
brez omejitev.
Rg-784
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01991 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ALPINA, tovarna obutve,
d.d., Žiri, sedež: Žiri, 4226 Žiri, pod vložno št. 1/00032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5034728
Dejavnost, izbrisana dne 7. 10. 1999:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5551
Storitve menz.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1999:
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
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govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 71401 Izposojanje športne opreme; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba statuta z dne 31. 8. 1999.
Rg-785
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00061 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa SPO, podjetje za upravljanje nepremičnin, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Blaževa 3, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/05735/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, poslovnih deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5930189
Osnovni kapital: 3,397.900 SIT
Ustanovitelji: OBRTNIK, Podjetje za gradbeno obrtne storitve, Škofja Loka, d.d., izstop 30. 11. 1998; Frelih Andrej, Škofja Loka, Partizanska c. 41, vstop 30. 11. 1998,
vložek 242.707,15 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Habjan Breda, Selca, Selca 102,
vstop 30. 11. 1998, vložek 242.707,15 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hof Viljem, Škofja Loka, Podlubnik 154, vstop 30. 11. 1998,
vložek 242.707,15 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jereb Stanislav, Škofja Loka, Groharjevo naselje 11, vstop 30. 11. 1998, vložek 242.707,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajnik Zdravko, Škofja Loka, Godešič 11a, vstop 30. 11. 1998, vložek
242.707,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novljan Robert, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 108, vstop 30. 11. 1998, vložek
242.707,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavlič Janez, Škofja Loka, Podlubnik
156, vstop 30. 11. 1998, vložek
242.707,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poljanec Frančišek, Škofja Loka, Virlog 24, vstop 30. 11. 1998, vložek
242.707,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Matjaž, Škofja Loka, Podlubnik
160, vstop 30. 11. 1998, vložek
242.707,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šmrkovič Čemal, Škofja Loka, Frankovo naselje 173, vstop 30. 11. 1998, vložek
242.707,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štumberger Ivan, Škofja Loka, Frankovo naselje 173, vstop 30. 11. 1998, vložek
242.707,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tomše Melita, Škofja Loka, Vešter 11,
vstop 30. 11. 1998, vložek 242.707,15 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vilfan Jana,
Brezje, Dobro polje 5c, vstop 30. 11. 1998,
vložek 242.707,15 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Okorn Jana, Škofja Loka, Groharjevo naselje 5, vstop 30. 11. 1998, vložek 242.707, 15 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
16. 12. 1998.

Rg-786
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01941 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa KVIBO, družba za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Kovorska 59,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/05955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in njihovih vložkov, osebe, pooblaščene za zastopanje in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 1121499
Sedež: 4290 Tržič, Predilniška 16
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dolžan Klemen, Tržič, Kovorska cesta 59, vstop 8. 1. 1997, vložek
1,575.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolžan Marijan, Tržič, Kovorska c. 59,
vstop 6. 9. 1999, vložek 175.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolžan Viljem,
Tržič, Dolina 9, vstop 6. 9. 1999, vložek
875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Meglič Boštjan, Tržič, Kovorska c. 59, vstop
6. 9. 1999, vložek 875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Dolžan Viljem, imenovan 6. 9. 1999;
prokurist Meglič Boštjan, imenovan 6. 9.
1999.
Dejavnost, izbrisana dne 7. 6. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost menz.
Rg-787
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02003 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa VERITEKS, posredništvo,
d.o.o., sedež: Podlubnik 195, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/05738/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, poslovnega deleža družbenika, spremembo družbenika, tipa zastopnika, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5939151
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Strel Jožef, izstop 17. 9.
1999; Strel Vera, Škofja Loka, Podlubnik
195,
vstop
17. 9.
1999,
vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Strel Jožef, Škofja Loka, Podlubnik
195, razrešen 17. 9. 1999 in imenovan za
prokurista; prokuristka Strel Vera, razrešena 17. 9. 1999 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 7. 10. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
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tov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 9. 1999.
Rg-789
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02015 z dne 13. 10. 1999 pri
subjektu vpisa PPG, gostinstvo, trgovina,
posredništvo, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Godešič 139, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/05182/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, dejavnosti in osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5814936
Ustanovitelj: Pintar Marija, izstop 24. 9.
1999; Pintar Tadej, Škofja Loka, Godešič
139, vstop 24. 9. 1999, vložek 750.450
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pintar Marija, Škofja Loka, Godešič 139, razrešena 24. 9. 1999 in imenovana za prokuristko; družbenik Pintar Tadej, imenovan
24. 9. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 13. 10. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74400 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 9. 1999.
Rg-791
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00695 z dne 12. 10. 1999 pri
subjektu vpisa TURIZEM IN REKREACIJA
BLED, turistično podjetje, d.d., sedež:
Cesta svobode 13, 4260 Bled, pod vložno št. 1/01696/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje, članov nadzornega sveta
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5002036
Firma: GOLF IN KAMP BLED, turizem
in rekreacija, d.d.
Skrajšana firma: GOLF IN KAMP
BLED, d.d.
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Sedež: 4260 Bled, Kidričeva 10c
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Slivnik Stanislav Anton, razrešen 10. 6. 1999
kot član začasne uprave; Janša Helena,
Bled, Sebenje 57a, razrešena 10. 6. 1999
kot članica začasne uprave in imenovana za
prokuristko; Božič Marko, Žirovnica, Breg
76, razrešen 10. 6. 1999 kot član začasne
uprave in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo skupaj s prokuristko.
Člani nadzornega sveta: Bohorič Janez
in Horvat Roman, izstop 3. 6. 1999; Perčič
Vinko, vstop 12. 10. 1999 ter Perčič Vinko, Hude Miran in Horvat Roman, vstopili
3. 6. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 12. 10. 1999:
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 93030 Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55220 Dejavnost kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 60220
Dejavnost taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 9261
Obratovanje športnih objektov; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa.
Sprememba statuta z dne 3. 6. 1999.
Rg-792
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00742 z dne 12. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRA INDUSTRIJA
SESTAVNIH DELOV, d.d., sedež: Savska
loka 4, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01293/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5045169
Člani nadzornega sveta: Tepina Jure, izstop 6. 7. 1999; Tomše Marjan, izstop
13. 7. 1999 ter Trček Gorazd, vstop 6. 7.
1999, in Us Dimitrij, vstop 13. 7. 1999.
Rg-793
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00801 z dne 12. 10. 1999 pri
subjektu vpisa PPC GORENJSKI SEJEM,
poslovno prireditveni center Kranj, d.d.,
sedež: Stara cesta 25, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00008/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5003113
Člani nadzornega sveta: Eržen Vlado in
Rozman Darka, izstop 17. 6. 1998; Gselman Franci, Wagner Gregor, Hočevar Janez in Bučan Stanislava, izstopili 12. 10.
1999; Rozman Darka, vstop 17. 6. 1999;
Mahne Nataša in Dovč Marjan, vstop 17. 6.
1998.

Rg-795
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00780 z dne 12. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ELEKTRO GORENJSKA,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., sedež: Bleiweisova 6,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o povečanju kapitala z vložki in spremembo
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5175348
Vpiše se sklep skupščine z dne 15. 6.
1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 66,318.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 15. 6. 1999.
Rg-797
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02024 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MAG, proizvodnja in storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: Hrušica 1a,
4270
Jesenice,
pod
vložno
št. 1/03997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5668301
Sedež: 4270 Jesenice, Hrušica 1a
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1999:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
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; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovi-
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na na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 9. 1999.
Rg-798
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00785 z dne 21. 10. 1999 pri
subjektu vpisa IBI KRANJ, proizvodnja žakarskih tkanin, d.d., sedež: Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00051/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5036640
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sajovic Mihael, Kranj, Cesta na Klanec 17a,
razrešen 28. 7. 1999 kot začasna uprava –
direktor in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-800
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01946 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa STOP – ČEHIĆ BRACO
FERY IN SODELAVCI, podjetje za izobraževanje, storitve in trgovino, d.n.o., sedež: Cesta Ste Marie Aux Mines 36,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/05497/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža firme s temile podatki:
Matična št.: 5901006
Sedež: 4290 Tržič, Paradiž 3.
Rg-801
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01957 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa PGP, proizvodnja izdelkov
iz poliuretana, gume in plastike, Tržič,
d.o.o., sedež: C. Ste Marie Aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/05126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poenostavljeno zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala, spremembo osnovnih vložkov, ustanoviteljev in družbenikov, spremembo družbene pogodbe, spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in nadzorni
svet s temile podatki:
Matična št.: 5796032
Osnovni kapital. 302,173.653,06 SIT
Ustanovitelji: PEKO, Tovarna obutve
d.d., Tržič, C. Ste Marie Aux Mines 5, vstop
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15. 3. 1993, vložek 262,595,136,33 SIT,
odgovornost: ne
odgovarja; PEKO
TRADE, družba za proizvodnjo in trgovino
z obutvijo, d.o.o., Tržič, C. Ste Marie Aux
Mines 5, vstop 30. 12. 1998, vložek
9,218.344,85 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 30. 12. 1998, vložek
25,256.006,95 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.,
Tržič, Pristavška c. 31, vstop 30. 12. 1998,
vložek 5,104.164,93 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Studen Pesjak
Marija in Jueraj Tatjana, vstop 30. 8. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 4. 10. 1999:
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 6024 Cestni
tovorni promet.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1999:
273 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 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;
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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje

lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 8. 1999.
Rg-805
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/01999 z dne 19. 10. 1999 prisubjektu vpisa KOKRA, trgovsko podjetje,
d.d., sedež: Ulica Mirka Vadnova 19,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5001455
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bogataj Slavko Alojz, razrešen 14. 6. 1999
kot član začasne uprave; predsednik uprave Marovt Boštjan, Žalec, Podvin 24, imenovan 14. 6. 1999; prokuristka Frelih Vesna, Kranj, Šorlijeva ul. 24, imenovana
14. 6. 1999.
Rg-806
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02088 z dne 19. 10. 1999 pod
št. vložka 1/06493/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1451138
Firma: KONSTRUKCIJSKI BIRO, podjetje za projektiranje strojnih in metalurških naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: KONSTRUKCIJSKI
BIRO, d.o.o., Radovljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Ljubljanska 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj:
ING.H.SPITHER
GES.M.G.H., Vorau, Avstrija, Badsiedlung
389, vstop 24. 6. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščene za zastopanje: direktor Trampuš Vladimir, Radovljica, Ljubljanska 30, imenovan 24. 6. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
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dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-807
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02106 z dne 21. 10. 1999 pri
subjektu vpisa EUROCOM, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Kranj, sedež: Pševska 21, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00517/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5297338
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 22.
Rg-808
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02156 z dne 28. 10. 1999 pri
subjektu vpisa BISTRA, kemična čistilnica in pralnica, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Spodnji trg 27, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5067537
Sedež: 4220 Škofja Loka, Spodnji
trg 12
Člani nadzornega sveta: Brekič Dušan,
izstop 15. 9. 1999 in Šavorn Bojan, vstop
15. 9. 1999.
Rg-810
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02143 z dne 27. 10. 1999 pri
subjektu vpisa IBI KRANJ, proizvodnja žakarskih tkanin, d.d., sedež: Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00051/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5036640
Člani nadzornega sveta: Božič Anton in
Prah Milan, izstop 20. 7. 1999; Perčič Štefan in Žibert Marjeta, izstop 16. 7. 1999;
Debeljak Damjan in Lukan Jelka, izstop
20. 7. 1999 ter Božič Anton, Prah Milan,
Raščan Brigita in Zelnik Marjan, vstop 16. 7.
1999; Perčič Štefan in Žibert Marjeta, vstop
16. 7. 1999.
Rg-811
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00817 z dne 27. 10. 1999 pri
subjektu vpisa OLJARICA, tovarna olja
Kranj, d.d., sedež: Britof 27, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00869/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5147140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klanjšek Jože, razrešen 31. 8. 1999;
direktor Jamnik Stane, Cerklje, Cerkljanska
Dobrava 23, imenovan 1. 9. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
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Rg-813
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02125 z dne 21. 10. 1999 pri
subjektu vpisa EKOBON, podjetje za poslovne in finančne storitve, d.o.o., Kranj,
sedež: Zevnikova 11, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/05635/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
osebe, pooblaščene za zastopanje in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5920540
Sedež: 4000 Kranj, Zevnikova 11
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Logar Peter, Kranj, Zevnikova 11,
imenovan 2. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja
drugih živali; 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; 1571 Proizvodnja krmil; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 5. 1998.

NOVO MESTO
Rg-1374
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/01032 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/04157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temle podatki:
Matična št.: 1490621
Firma: LESTRA STRAŽA, izdelki iz masivnega lesa d.o.o.
Skrajšana firma: LESTRA STRAŽA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8351 Straža, Vavta vas 45
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Adolf, Straža pri
Novem mestu, Ob Krki 8, vstop 20. 12.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupančič Adolf, imenovan 20. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 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; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22330 Raz-

množevanje računalniških zapisov; 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.; 36500 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45320 Izolacijska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 72300 Obdelava podatkov; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.
Pri dejavnosti pod šifro K74.120, družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Akt o ustanovitvi z dne 20. 12. 1999.
Rg-2691
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 1999/01130 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa POPOTNIK, avtobusni promet in trgovina Telčice d.o.o.,
sedež: Telčice 6a, 8275 Škocjan, pod
vložno št. 1/01305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5587352
Dejavnost, izbrisana dne 20. 1. 2000:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 2000:
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 6022 Dejavnost taksistov, 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
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d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-2870
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 2000/00311 z dne
11. 2. 2000 pri subjektu vpisa M & M,
trgovina in gostinstvo, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Vrtna ul. 35, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/01200/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5409349
Dejavnost, izbrisana dne 11. 2. 2000:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 2000:
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 2. 2000.
Rg-2871
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 2000/00216 z dne
10. 2. 2000 pri subjektu vpisa AMBIENS,
projektiranje in inženiring, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Na utrdbah 8, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/02145/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo s temile podatki:
Matična št.: 5580323
Skrajšana firma: AMBIENS d.o.o.
Rg-2873
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 2000/00133 z dne 3. 2.
2000 pri subjektu vpisa VGP NOVO
MESTO, Vodnogospodarsko podjetje,
d.d., Trdinova 23, Novo mesto, sedež:
Trdinova 23, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00076/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5142407
Člani nadzornega sveta: Parkelj Ivan,
Malnarič Silva, Černoga Rudi, Grabić
Ivan in Leskovec Jože, vsi izstopili
23. 12. 1999 ter Mlinarič Rudolf – predsednik, Jeraj Tatjana – namestnica predsednika, Plestenjak Igor, Toplak Mateja,
Černoga Rudi in Parkelj Ivan, vstopili
23. 12. 1999.
Rg-2874
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 2000/00182 z dne 3. 2.
2000 pri subjektu vpisa MEDIC TEAM,
Trgovina, zastopanje d.o.o., sedež: Jerebova ulica 18, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/04037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1306596
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 2000:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
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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);
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 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; 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.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-2876
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 2000/00241 z dne 3. 2.
2000 pri subjektu vpisa TOVARNA
ELEKTROMATERIALA ČATEŽ d.d., sedež: Čatež 13, 8212 Velika Loka, pod
vložno št. 1/00317/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5041775
Dejavnost, izbrisana dne 3. 2. 2000:
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike.
Dejavnost,vpisana dne 3. 2. 2000:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Sprememba statuta z dne 28. 1. 2000.

PTUJ
Rg-1983
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 1999/00689 z dne 29. 12. 1999
pri subjektu vpisa MERCATOR-SVS, trgovina, storitve, d.d., sedež: Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/00774/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družbe Mercator-Klas
d.d. Maribor k družbi Mercator SVS d.d.
Ptuj s temile podatki:
Matična št.: 5181836
Pripojitev družbe Mercator – Klas d.d.,
Ptujska cesta 95, Maribor na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 11. 1999.
Rg-1998
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 1999/00056 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ČIS-TEAM, čiščenje, inženiring, storitve d.o.o., sedež: Vrazov trg
2, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09503/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5929849
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 02010 Gozdarstvo; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 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; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28520 Splošna mehanična dela;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45210 Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 rast-
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linami; 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; 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; 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 Tr-
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govina 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; 55220 Dejavnost kampov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 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); 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74400 Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 74820 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 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; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 – poizvedovalne dejavnosti in varovanje, družba
opravlja “samo varovanje”.
Rg-3475
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št.1999/00115 z dne 24. 1. 2000 pri
subjektu vpisa LEHMER & VUK, proizvodnja, trgovina in promet d.o.o., sedež: Trstenjakova 5/208, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09515/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, poslovnih deležev zastopnikov in čistopis družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5943957
Firma: LEHMER, izdelava jeklenih
konstrukcij, montaža, inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: LEHMER d.o.o.
Sedež: 2325 Kidričevo, Industrijsko
naselje 14
Osnovni kapital: 44,660.000 SIT
Ustanovitelja: Lehmer Helmut Heribert
Fritz, Bruck, Randsberger strasse 8, vstop
5. 4. 1996, vložek 40,194.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuk Miran, I. poslovni delež, izstop 16. 3. 1999; Vuk Miran, II. poslovni delež, izstop 16. 3. 1999;
Lehmer Helmut Heribert Fritz, II. poslovni

delež, izstop 16. 3. 1999; Kukec Janko,
Zavrč, Hrastovec 108, vstop 16. 3. 1999,
vložek 4,466.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žganjar Marjan, razrešen 16. 3.
1999; direktor Kukec Janko, imenovan
16. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 16. 3. 1999.
Rg-3478
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 2000/00116 z dne 4. 2. 2000 pri
subjektu vpisa PUMMO, proizvodno podjetje d.o.o., sedež: Kolodvorska cesta 7,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/07273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o začetku stečaja, spremembo firme, skrajšane firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5690692
Firma: PUMMO, proizvodno podjetje
d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: PUMMO d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Josef Rommler, razrešen 2. 2. 2000;
direktorica Juričinec Biserka, razrešena
2. 2. 2000; stečajni upravitelj dr. Drago Dubrovski, Zreče, Cesta na Roglo 11g, imenovan 2. 2 . 2000.
Vpiše se sklep Okrožnega sodišča na
Ptuju o začetku stečajnega postopka opr.
št. St 3/2000 z dne 2. 2. 2000.
Rg-3476
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 1999/00015 z dne 27. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA VARSTVO IN
USPOSABLJANJE
DR.
MARIJANA
BORŠTNARJA DORNAVA, sedež: Dornava 128, 2252 Dornava, pod vložno
št. 1/00649/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev pri prevzemni družbi s
temile podatki:
Matična št.: 5050596
Pripojitev Otroškega doma Maribor p.o.,
Dalmatinska ulica 19, Maribor na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 1. 9. 1996.
Rg-3479
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 1998/00305 z dne 4. 2. 2000 pri
subjektu vpis ALTIUS, podjetje za storitveno, posredniško, trgovsko in turistično dejavnost d.o.o., sedež: Ziherlova
ploščad 4, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/06957/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, poslovnih deležev, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo naslova družbenika
in zastopnika in čistopis družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5787785
Firma: ALTIUS, marketing, oblikovanje, storitve d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Maistrova ulica 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vukašinovič Božidar, Ptuj,
Ziherlova ploščad 4, vstop 24. 3. 1992, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lašič Marjetka, Ptuj, Kvedrova uli-
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ca 4, vstop 24. 3. 1992, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lašič Marjetka, imenovana 11. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 2000:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih 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; 12000 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 pripravljenih
krmil za domače živali; 15720 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 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;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 17110
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Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa;
17120 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 17130 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 17140 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 17150
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 17160 Proizvodnja šivalnih sukancev; 17170 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bombažnega tipa; 17220 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 17230 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 17240 Tkanje preje tipa svile;
17250 Tkanje druge tekstilne preje; 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;

24610 Proizvodnja razstreliv; 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
Proizvodnja 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 po standardih 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 standardov 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 stavbnega 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 Galvanizacija;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
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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 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;
29600 Proizvodnja orožja in streliva; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 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 aparatov;
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 Pro-
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izvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 40200 Oskrba
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija pare in tople vode; 41000 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 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;
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, 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;
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52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Dejavnost kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
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 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport;
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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 64200 Telekomunikacije; 70100 Poslovanje 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 Upravljanje s holding družbami; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
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kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 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.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki
jih ne opravljajo zdravniki; 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; 90005 Druge storitve javne higiene; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 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; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 92530 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 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; 93030 Druge storitve za nego telesa; 93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse, razen
“posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pod šifro K 74.120 – računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, družba opravlja vse, “razen opravljanja revizijske dejavnosti”; pod šifro K 74.600
– poizvedovalne dejavnosti in varovanje”, družba opravlja “samo varovanje”.
Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 28. 10. 1998.

SLOVENJ GRADEC
Rg-2464
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 1997/00504 z dne 7. 1.
2000 pri subjektu vpisa CMP, consulting,
marketing, produktion d.o.o., sedež:
Celjska 45, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/03468/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, poslovnih deležev,
družbene pogodbe in razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5456037
Osnovni kapital: 79,597.282 SIT
Ustanovitelja: Grah Jože, izstop 29. 12.
1997; Grah Robert, izstop 29. 12. 1997;
ANTEX BETEILINGUNG G.M.B.H., Schlad-

ming, Avstrija, Martin Lutherstrasse 154,
vstop 22. 11. 1994, vložek 39,798.641
SIT, odgovornost: ne odgovarja; GRPOSLOVNE STORITVE, družba za poslovno svetovanje, trženje in posredovanje
d.o.o., Slovenj Gradec, Kreševa 24, vstop
29. 12. 1997, vložek 39,798.641 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana dne 7. 1. 2000:
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo.
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000: 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; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 60220 Storitve taksistov; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami.
Pri dejavnosti pod šifro 74.140, družba
opravlja vse, razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.
Vpiše se družbena pogodba z dne 29.
12. 1997, ki v celoti nadomesti družbeno
pogodbo z dne 15. 2. 1995.
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 12.
1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 38,418,718 SIT na 79,597.282 SIT.
Rg-2473
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00649 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/09660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1461826
Firma: VITANOVA, medicinski center
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37
Ustanovitelj: Hleb Josip, Dravograd, Robindvor 41, vstop 1. 10. 1999, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hleb Josip, imenovan 1. 10. 1999,
zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1999:
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.
Rg-2866
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 1999/00108 z dne 2. 2.
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2000 pri subjektu vpisa SCEPTER, storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o., sedež: Mladinska ulica 36, 2367
Vuzenica, pod vložno št. 1/03780/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5491517
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 2000: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo založništvo; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno 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; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 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; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 družba
opravlja vse, razen dejavnosti “z orožjem in
strelivom”; pod šifro 74.120 družba opravlja vse, razen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.140, družba opravlja
vse, razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 15. 3. 1999.
Rg-2880
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s sklepom Srg št. 1999/00773 z dne 11. 2. 2000
pod št. vložka 1/09666/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1471473
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Firma: EUROFIN LEASING, financiranje, svetovanje, trženje d.o.o.
Skrajšana firma: EUROFIN LEASING
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pod
gradom 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Sorčan Valter, Šmarje pri
Jelšah, Cankarjeva ulica 7, vložek 525.000
SIT, Grabnar Dušan, Maribor, Mladinska ulica 21, vložek 105.000 SIT, NTU, tovarna
gumirane žime in penastih mas d.d., Slovenj Gradec, Pod gradom 1, vložek
1,050.000 SIT, PGM, trgovina in storitve
d.o.o., Maribor, Strma ulica 8, vložek
105.000 SIT, Namestnik Darja, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Brda 42, vložek 105.000
SIT, Zbičajnik Anton, Slovenj Gradec, Podgorska ulica 119, vložek 105.000 SIT, Švab
Andrej, Slovenj Gradec, Tomšičeva ulica
30, vložek 105.000 SIT, vstopili 13. 12.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Namestnik Darja, imenovana 13.
12. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 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; 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; 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;
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 plina-

stimi 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; 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; 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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; 60220 Dejavnost taksistov;
65210 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
opravlja vse, razen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pod šifro 52.488 družba
opravlja vse, razen “z orožjem in strelivom”.
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