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Sodni register

LJUBLJANA
Rg-401681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05974 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu vpisa KELING, trgovina in elektro
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Glavarjeva
9, sedež: Glavarjeva 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbene pogodbe, prokurista in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5420377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Križan Zdenka, Ljubljana, Glavarjeva ulica 19, imenovana 22. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 20300
Stavbno mizarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 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; 26230 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 26240 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektirčnih gospodinjskih aparatov in naprav; 30020 Pro-
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izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 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;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
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; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 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; 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; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 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
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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;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 64120 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dejanje 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;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
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kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 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 Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 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.; 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.; 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.; 95000 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 9. 1998.
Rg-401721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01188 z dne 24. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31720/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1387707
Firma: STOL AMBIENTI, proizvodnja,
inženiring, trgovina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: STOL AMBIENTI,
d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Korenova cesta 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, Industrija pohištva,
d.d., Kamnik, Kamnik, Ljubljanska c. 45,
vstopil 1. 3. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Finžgar Primož, Duplje, Žiganja vas
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42, imenovan 1. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6312 Skladiščenje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05971 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu vpisa VOX, Podjetje za zastopništvo,
marketing, trgovino, oblikovanje, proizvodnjo, ribolov in turizem, d.o.o., Verd
219, Vrhnika, sedež: Verd 219, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/12161/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5494605
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zajc Marjana, razrešena 10. 10.
1998; Jereb Janez, Vrhnika, Verd 219, razrešen 10. 10. 1998 kot zastopnik in imenovan za direktorja.
Rg-402910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01317 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu vpisa EUROTEHNA, Poslovno trgovski
sistem, d.d., sedež: Dunajska c. 21,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/01726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
novo imenovanje članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5198747
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Roblek Matija, Ljubljana, Chengdujska 16, razrešen 3. 3. 1999 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Sekavčnik Aleksander in Racman Sergej, izstopila in ponovno vstopila 2. 3. 1999, in Železnik Cvet-

ka, izstopila 2. 3. 1999 in vstopila 1. 3.
1999.
Rg-404023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02675 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa IMPAKTA, trgovina in inženiring, d.d., sedež: Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01412/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5005957
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Vrhovec Žiga, Ljubljana, Neubergerjeva 7, imenovan 14. 5. 1999.
Rg-404067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07442 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu vpisa SYNTRAK, d.o.o., podjetje za
informacijski inženiring, Gregorčičeva
23, Ljubljana, sedež: Gregorčičeva 23,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/21123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in naslova sedeža, uskladitev dejavnosti
in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5717060
Firma: SYNTRAK, podjetje za informacijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SYNTRAK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod vrbami 17
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 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; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
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li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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;
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
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; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
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no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 12. 1998.
Rg-404353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05367 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu vpisa NEPREMIČNINSKA DRUŽBA
POTEZA, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stiška
1, 1000 Ljubljana,
pod vložno
št. 1/20789/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5697425
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 22.
Rg-405503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02950 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu vpisa LEŠTAN & LEŠTAN, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, turizem, šport
in rekreacijo, d.n.o., sedež: Podolga njiva 5, Vnanje Gorice, 1357 Notranje Gorice, pod vložno št. 1/28666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 5985838
Firma: LEŠTAN & LEŠTAN, turizem,
šport in rekreacija, d.o.o.
Skrajšana firma: LEŠTAN & LEŠTAN,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Leštan Črtomir, Notranje
Gorice, Podolga njiva 5, Vnanje Gorice, in
Leštan Samo, Vuzenica, Mladinska 14, izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o., 29. 6.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 29. 6. 1999: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas.
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 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.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
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braževanje; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč.
Pri dejavnosti pod šifro “74-120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen revizijske
dejavnosti.
Rg-405603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03277 z dne 10. 8. 1999 pri subjektu vpisa JULIUS MEINL, Trgovina s kavo, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno št. 1/27483/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5932386001
Sedež: 6000 Koper, Kolodvorska 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kosmina Mitja, razrešen 15. 1.
1999; zastopnik Žerjal Miran, Koper, Vegova ulica 15, imenovan 15. 1. 1999, zastopa podružnico kot njen vodja.
Rg-405606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03593 z dne 12. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32185/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zadrugo s temile podatki:
Matična št.: 1430378
Firma: KMEČKA ZADRUGA BIBA PLANINA, zadruga brez odgovornosti
Skrajšana firma: KZ BIBA PLANINA,
z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgovornosti
Sedež: 1219 Laze v Tuhinju, Zgornji
Tuhinj 9
Ustanovitelji: Zajec Anton, Laze v Tuhinju, Okrog 11, Poljanšek Avgust, Laze v
Tuhinju, Okrog 9, Pogačar Frančišek, Laze v Tuhinju, Okrog 7, Jeras Milena, Laze
v Tuhinju, Okrog 6a, Jeglič Zlato, Laze v
Tuhinju, Okrog 8, Tomc Martin, Laze v Tuhinju, Češnjice 6, Jeglič Franc, Laze v Tuhinju, Češnjice 1c, Šmit Angelca, Laze v
Tuhinju, Češnjice 17, Jeras Anton, Laze v
Tuhinju, Veliki hrib 3, Jeras Alojzij, Laze v
Tuhinju, Veliki hrib 6, Hribar Anton, Laze v
Tuhinju, Mali hrib 7, Pirš Franc, Laze v
Tuhinju, Mali hrib 10, Hribar Janez, Laze v
Tuhinju, Mali hrib 8, Hribovšek Franc, Laze v Tuhinju, Črni vrh 1, Pirš Vid, Laze v
Tuhinju, Zgornji Tuhinj 9, Pirš Jernej, Laze
v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 7, Klemen Frančišek, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 10, Poljanšek Janez, Laze v Tuhinju, Stara sela 2,
Klemen Rafael, Laze v Tuhinju, Stara sela
8, Mohar Vid, Laze v Tuhinju, Stara sela 6,
Pirš Jakob, Laze v Tuhinju, Stara sela 3a,
Šuštar Franc, Laze v Tuhinju, Stara sela 4,
Šimenc Jože, Laze v Tuhinju, Laze 1, Modrijan Filip, Laze v Tuhinju, Steblevek 3,
Šimenc Janez, Laze v Tuhinju, Steblevek
2, Mlakar Franc, Laze v Tuhinju, Pirševo 1,
Hribar Franc, Laze v Tuhinju, Praproče 2,
Močnik Janez, Laze v Tuhinju, Buč 2, Slapnik Jožef, Laze v Tuhinju, Buč 32, Sveti
Franc, Laze v Tuhinju, Pirševo 4, in Petrič
Janez, Laze v Tuhinju, Cirkuše 10a, vstopili 13. 6. 1999, vložili po 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Pirš Vid, imenovan 13. 6. 1999,
zastopa zadrugo kot njen predsednik.
Člani nadzornega sveta: Petrič Janez,
Jeglič Franc in Pirš Jernej, vstopili 13. 6.
1999.
Dejavnost, vpisana 12. 8. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 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; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1420
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 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; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15710
Proizvodnja krmil; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 15980 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22150 Drugo založništvo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 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; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajal-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nah, 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; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 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;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Rg-406023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03591 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu vpisa SUNAT, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Mala vas pri Grosupljem
3b, Grosuplje, sedež: Mala vas pri Grosupljem 3b, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/23748/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala in deleža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5840538
Firma: MVG, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: MVG, d.o.o., Grosuplje
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dremelj Anton, Grosuplje,
Mala vas pri Grosupljem 3b, vstopil 16. 2.
1994, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 6. 7. 1999: 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 5551
Dejavnost menz; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-406102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02611 z dne 19. 8. 1999 pri subjektu vpisa MEGRAD INŽENIRING, Ljubljana, podjetje za gradbeni inženiring,
trgovino, prevoze in proizvodno servisno dejavnost, Ljubljana, Cesta v Kleče
12, p.o., sedež: Cesta v Kleče 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06286/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in datuma pri zastopniku, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5075246
Firma: MEGRAD INŽENIRING, podjetje za gradbeni inženiring, trgovino, prevoze in proizvodno servisno dejavnost,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEGRAD INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 96,621.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 9,662.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 9,662.000 SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila 59,923.000 SIT, Žagar
Frančiška, Ljubljana, Rudnik I 9b, vložila
57.000 SIT, Antonič Milan, Ljubljana, Parmova ulica 20, vložil 217.000 SIT, Antonič
Milica, Ljubljana, Parmova ulica 20, vložila
217.000 SIT, Antonič Uroš, Ljubljana, Parmova ulica 20, vložil 72.000 SIT, Antonič
Ana, Ljubljana, Parmova ulica 20, vložila
72.000 SIT, Brbot Franjo, Ljubljana, Frankopanska ulica 20, vložil 290.000 SIT, Dečman Uroš, Ljubljana Črnuče, Dunajska cesta 368, vložil 253.000 SIT, Fatimič Safija,
Ljubljana, Oražmova ulica 4, vložila 72.000
SIT, Fatimič Senad, Ljubljana, Oražnova ulica 4, vložil 72.000 SIT, Fatimič Vehid, Ljubljana, Oražnova ulica 4, vložil 253.000 SIT,
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Fazlič Rasim, Ljubljana, Ob žici 1, vložil
290.000 SIT, Feher Rudolf, Ljubljana, Gotska ulica 13, vložil 290.000 SIT, Filipič Jakob, Smlednik, Smlednik 45, vložil 290.000
SIT, Gaber Bojan, Ljubljana, Polje, C. XXII
25b, vložil 217.000 SIT, Gaber Karel, Ljubljana, Polje, C. XXII 25b, vložil 290.000
SIT, Gaber Marija, Ljubljana, Polje, C. XXII
25b, vložila 290.000 SIT, Grošelj Andrejka, Ljubljana, Nadgoriška c. 61, vložila
217.000 SIT, Grošelj Mateja, Ljubljana,
Nadgoriška c. 61, vložila 72.000 SIT, Grošelj Tanja, Ljubljana, Nadgoriška c. 61, vložila 72.000 SIT, Grošelj Vincenc, Ljubljana,
Nadgoriška c. 61, vložil 253.000 SIT, Hamulič Ibrahim, Medvode, Kalanova 1, vložil
253.000 SIT, Hamulič Damir, Medvode,
Kalanova 1, vložil 72.000 SIT, Hebar Dušan, Ljubljana, Litijska c. 336, vložil
253.000 SIT, Hočevar Stanko, Ljubljana,
Ziherlova ulica 2, vložil 253.000 SIT, Hren
Alojz, Ljubljana, Anžurjeva ul. 28, vložil
290.000 SIT, Jagačič Pavla, Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 157, vložila 145.000
SIT, Januš Alenka, Ljubljana, Andreaševa
ul. 25, vložila 399.000 SIT, Jerala Boris,
Ljubljana, Celovška c. 126, vložil 253.000
SIT, Kaiser Gregor, Ljubljana, Preglov trg 6,
vložil 181.000 SIT, Kaiser Katarina, Ljubljana, Grič 5e, vložila 387.000 SIT, Kitner
Drago, Ljubljana, Dolenjska c. 45a, vložil
217.000 SIT, Kajakovič Ida, Maribor, Maistrova ul. 9, vložila 387.000 SIT, Kunstelj
Angelica, Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
157, vložila 145.000 SIT, Lončar Barbka,
Dob pri Domžalah, Kokošnje 12b, vložila
72.000 SIT, Lončar Josip, Dob pri Domžalah, Kokošnje 12b, vložil 253.000 SIT, Maletič Igor, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 11, vložil 72.000 SIT, Maletič Juraj,
Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 11, vložil 290.000 SIT, Malkič Osman, Ljubljana
Šentvid, Medno 16, vložil 217.000 SIT,
Mandeljc Stanislava, Ljubljana, Pavšičeva
ul. 4, vložila 290.000 SIT, Marinček Jože,
Domžale, Ipavčeva ul. 4, vložil 290.000 SIT,
Novak Frančišek, Ljubljana, Stražarjeva
ul. 16, vložil 290.000 SIT, Naglič Stane,
Ljubljana, Justinova ul. 2, vložil 290.000
SIT, Perme Štefanija, Ljubljana, Rusjanov
trg 4, vložila 253.000 SIT, Petan Boris, Cerklje, Veselova 51, vložil 253.000 SIT, Petan Dejan, Cerklje, Veselova 51, vložil
145.000 SIT, Petan Judita, Domžale, Kosovelova 2, vložila 253.000 SIT, Petan Robert, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 52, vložil 145.000 SIT, Peterlin Marijana, Ljubljana, Nadgoriška c. 61, vložila 290.000 SIT,
Pevec Klemen, Ljubljana, Kunaverjeva 4,
vložil 72.000 SIT, Prosenc Rudolf, Ljubljana, Gotska 13, vložil 290.000 SIT, Pšeničnik Alojz, Ljubljana, Gabrov trg 11, vložil
290.000 SIT, Pšeničnik Ana, Ljubljana, Gabrov trg 11, vložila 348.000 SIT, Pšeničnik
Damjan, Ljubljana, Gabrov trg 11, vložil
181.000 SIT, Pšeničnik Sabina, Ljubljana,
Gabrov trg 11, vložila 181.000 SIT, Rajkovič Snežana, Medvode, Kalanova 1, vložila
217.000 SIT, Rous Darko, Ljubljana, Cesta
na Ježah 26b, vložil 217.000 SIT, Rožanc
Franc, Medvode, Vaše 2a, vložil 196.000
SIT, Semolič Sonja, Škofljica, Nebčeva
ul. 42, vložila 145.000 SIT, Skubic Igor,
Ljubljana, Kunaverjeva 14, vložil 217.000
SIT, Skubic Jožica, Ljubljana, Ulica bratov

Št.

Učakar 119, vložila 290.000 SIT, Skubic
Ljubka, Ljubljana, Kunavarjeva 14, vložila
217.000 SIT, Skubic Nejc, Ljubljana, Kunaverjeva 14, vložil 72.000 SIT, Stajnko
Marija, Radenci, Gregorčičeva 6, vložila
580.000 SIT, Šipoš Peter, Ljubljana, Mašer Spasiča 3, vložil 253.000 SIT, Šipoš
Peter, Ljubljana, Mašer Spasiča 3, vložil
72.000 SIT, Šipoš Zlatko, Ljubljana, Mašer
Spasiča 3, vložil 145.000 SIT, Šišič Zafir,
Ljubljana, Litostrojska c. 10, vložil 181.000
SIT, Šmalc Franc, Ljubljana, Ložarjeva 21,
vložil 253.000 SIT, Šmalc Katja, Ljubljana,
Ložarjeva 21, vložila 72.000 SIT, Šmalc Rozalija, Ljubljana, Ložarjeva 21, vložila
217.000 SIT, Šiško Božena, Ljubljana, Topniška ul. 64, vložila 187.000 SIT, Šiško
Ladislav, Ljubljana, Topniška ul. 64, vložil
290.000 SIT, Šivec Ivan, Zgornja Kungota,
Plintovec 1, vložil 290.000 SIT, Teodorovič
Ana, Brežice, Mali vrh 20a, vložila 290.000
SIT, Židan Marjan, Medvode, Zgornje Pirniče 25, vložil 217.000 SIT, Žagar Boštjan,
Ljubljana, Rudnik, I 9b, vložil 32.000 SIT,
Jeršinovič Frančiška, Logatec, Pavšičeva
26a, vložila 217.000 SIT, Jeršinovič Frančiška, Vrhnika, Opekarska 21, vložila
290.000 SIT, Jeršinovič Ignac, Vrhnika,
Opekarska 21, vložil 217.000 SIT, Jeršinovič Nataša, Vrhnika, Opekarska 21, vložila
72.000 SIT, in Jeršinovič Tamara, Vrhnika,
Opekarska 21, vložila 72.000 SIT – vstopili
26. 1. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pšeničnik Alojz, Ljubljana, Gabrov trg 11, razrešen 26. 1. 1999 kot direktor in imenovan
za družbenika, ki zastopa družbo kot začasni poslovodja.
Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 14210 Pridobivanje gramoza in peska;
20300 Stavbno mizarstvo; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 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; 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
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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; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 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; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 65210 Finančni zakup (leasing); 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; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-406870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09543 z dne 23. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1447017
Firma: AUTOMATIKA, d.o.o., zastopstva, inženiring, projektiranje, montaža,
trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: AUTOMATIKA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Koščak Nina, Grosuplje,
Ponova vas 59b, vstopila 28. 7. 1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Koščak Nina, imenovana 28. 7.
1999.
Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 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;
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22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 26810 Proizvodnja brusilnih sredstev; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 27100
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC);
27210 Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220
Proizvodnja jeklenih cevi; 27310 Hladno
vlečenje; 27320 Hladno valjanje ozkega traku; 27330 Hladno profiliranje; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29310 Proizvodnja 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 naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 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, 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 glasbil; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna gradbena dela; 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;
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
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Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi 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,
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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; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 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); 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 63230 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
65210 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
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tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 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.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-406915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01682 z dne 10. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32000/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413449
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Firma: SGP GRADMONT, splošno
gradbeno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SGP GRADMONT,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kajuhova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Mikez Mateja, Litija, Grumova ul. 9, vstopila 17. 3. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mikez Mateja, imenovana 17. 3.
1999.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2731 Hladno
vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 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; 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;
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;
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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; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165

Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 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; 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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni 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; 6420
Telekomunikacije; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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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;
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; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 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 74.60 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje se lahko opravlja samo “varovanje”.
Rg-407011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03536 z dne 2. 9. 1999 pri subjektu vpisa MCCANN-ERICKSON, oglaševalska agencija, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Povšetova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1278622
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Osrečki Krešimir, razrešen 14. 6.
1999; Cuzak Gregor, Ljubljana, Celovška
263, razrešen 14. 6. 1999 kot prokurist in
imenovan za direktorja.
Rg-407071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03941 z dne 26. 7. 1999 pri subjektu vpisa GRIFIN, založništvo in marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 2,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/28966/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, deležev in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1124161
Osnovni kapital. 2,215.000 SIT
Ustanovitelj: Urbar Bogdan, izstopil 9. 3.
1999; Čepon Klement, Ljubljana, Novakova ulica 5, vstopil 22. 1. 1997, vložil
2,215.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 5. 1999.

Št.

Rg-407091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04417 z dne 3. 9. 1999 pri subjektu vpisa NOSE & CO., trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o., sedež: Dunajska 460, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32124/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 1421000
Dejavnost, izbrisana 3. 9. 1999: 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom.
Rg-407259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03839 z dne 13. 9. 1999 pri subjektu vpisa SISTEMI, d.o.o., agencija za
marketing, Podgorska 2, Ribnica, sedež:
Podgorska 2, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/28379/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5947685
Firma: SISTEMI, d.o.o., agencija za
marketing, Kolodvorska ul. 11, Ribnica
Sedež: 1310 Ribnica, Kolodvorska
ul. 11.
Rg-407423
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02191 z dne 15. 9. 1999 pri subjektu vpisa REDLINE, Avtošola in podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Lajkovška 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10389/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala in deležev, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5459931
Firma: REDLINE, Podjetje za trgovino,
d.o.o.
Skrajšana firma: REDLINE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Brdo 49
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelja: Muha Franci, Ljubljana, Viška cesta 69c, in Lukman Primož, Grosuplje, Polica 51, vstopila 17. 12. 1990, vložila po 1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1999: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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; 32200 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
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hištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 45310 Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 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; 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; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
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Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, d.n.; 71340 Dejanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 80410 Dejavnost vozniških šol; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 4. 1999.
Rg-407692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04118 z dne 8. 10. 1999 pri subjektu vpisa LESSPOJ – TRČEK & CO., proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Tržaška c. 28, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/22461/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5846480
Osnovni kapital: 2,211.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Alojzij, izstopil
26. 10. 1998; Trček Jože, Vrhnika, Podlipa 94, in Muhič Vinko, Borovnica, Miklavčičeva cesta 21, vstopila 24. 4. 1998, vložila
po 1,105.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-407933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03605 z dne 22. 9. 1999 pri subjektu vpisa ŽELVA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Rozmanova 2a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5475236
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 29. 6. 1999.
Rg-407943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04253 z dne 28. 9. 1999 pri subjektu vpisa ŽITO PT, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07699/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5241936
Člani nadzornega sveta: Bogdanovič
Majda, izstopila 15. 4. 1999, in Puc Mira,
izstopila 6. 7. 1999; Ham Mihael in Kavčič
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Andrej, izstopila in ponovno vstopila 6. 7.
1999, Kamenšek Tomaž, izstopil 6. 7.
1999 in vstopil 15. 4. 1999, Vidrih Ljubomir, vstopil 6. 7. 1999, in Pertovt Joža, vstopila 15. 4. 1999.
Rg-407955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10216 z dne 30. 9. 1999 pri subjektu vpisa DVOREC, gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o., Polje 17, Ljubljana Polje, sedež: Polje 17, 1260 Ljubljana Polje, pod vložno št. 1/18773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5682835
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-407956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10383 z dne 4. 10. 1999 pri subjektuv pisa DVOREC, gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o., Polje 17, Ljubljana Polje, sedež: Polje 17, 1260 Ljubljana Polje, pod vložno št. 1/18773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 10216/99 – zaradi firme s temile
podatki:
Matična št.: 5682835
Firma: DVOREC, gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DVOREC, d.o.o.
Rg-407973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03323 z dne 16. 9. 1999 pri subjektu vpisa BRECO, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Koseskega 25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09626/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, naslova zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5446961
Osnovni kapital: 15,135.417,49 SIT
Ustanovitelj: Brčvak Safet, Ljubljana, Skrbinškova 11, vstopil 5. 10. 1990, vložil
15,135.417,49 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brčvak Safet, imenovan 14. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-

nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 6. 1999.
Rg-407986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10070 z dne 20. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32296/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1453254
Firma: DIVNA DEJANOVIĆ & CO., k.d.,
Trgovina in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: DIVNA DEJANOVIĆ &
CO., k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa
ploščad 5
Ustanovitelja: Dejanović Zdravko, Zagreb, Jurdanska 23, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Pešovska Nevenka, Ljubljana, Poljanska cesta 54, ki je vložila 1.000
SIT, in odgovarja do višine nevplačanega
vložka, vstopila 1. 9. 1999.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dejanović Zdravko, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Pešovska
Nevenka, imenovana 1. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
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pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 74700 Čiščenje stavb.
Rg-407989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04228 z dne 6. 10. 1999 pri subjektu vpisa HOJA GALANTERIJA PODPEČ,
proizvodnja lesene galanterije, d.d., sedež: Podpeč 53, 1352 Preserje, pod vložno št. 1/10981/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5459753
Sprememba statuta z dne 9. 7. 1999.
Rg-407992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10151 z dne 6. 10. 1999 pri subjektu vpisa MLINOSTROJ, d.d., podjetje
za izgradnjo tehnoloških objektov in naprav, sedež: Študljanska cesta 5, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/00214/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5033942
Sprememba statuta z dne 16. 9. 1999.
Rg-2643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14894 z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa ARNE, Računalniški sistemi
d.o.o., sedež: Cesta v Gorice 38, 1111
Ljubljana, pod vložno št. 1/03128/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo skrajšane firme, sedeža in pogodbe o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5327938
Skrajšana firma: ARNE d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Borovec 35
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1999.
Rg-2644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14896 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa PEREZ, Projektantski in izvajalski inženiring, d.o.o., Litija, Tenetiše
29, sedež: Tenetiše 29, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/05255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo zastopnika in
pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5350417
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šešok Viktor, razrešen 9. 12. 1999;
direktorica Šešok Frančiška, Litija, Tenetiše 29, imenovana 9. 12. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

Št.

prodajalnah, d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 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; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Sprememba pogodba o ustanovitvi z dne
9. 12. 1999.
Rg-2645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15711 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa AGENCIJA POTI, podjetje za
organizacijo izobraževanja, turizma in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 35, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, deleža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5792070
Firma: AGENCIJA POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba,
d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA POTI,
d.o.o.
Ustanovitelja: Zorn Otmar, izstop 20. 12.
1999; Zorn Sonja, izstop 20. 12. 1999;
Kordiš Marko, Bled, Savska 1, vstop 15. 5.
1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kordiš Ana, Ljubljana, Šišenska cesta 6, vstop 20. 12. 1999, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana dne 13. 1. 2000:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6712 Posredništvo
z vrednostnimi papirji; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
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8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:
22130 Izdajanje revij in periodike; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52471 Dejavnost knjigarn; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74110 Pravno svetovanje; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 12. 1999.
Rg-2647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15715 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa PROEKS, trgovina in proizvodnja d.o.o., sedež: Dimičeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/32423/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1447394
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:
51700 Druga trgovina na debelo.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 28.
12. 1999.
Rg-2649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15748 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa GARDENO, AGRO – ZOO CENTER, d.o.o., Kamnik, sedež: Steletova 8,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/29644/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1125982
Osnovni kapital: 3,400.000 SIT
Ustanovitelja: Polanič Andrej, LjubljanaČrnuče, Črnuška c. 2b, vstop 12. 2. 1997,
vložek 2,275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šubic-Polanič Aleksandra, Ljubljana-Črnuče, Črnuška c. 2b, vstop 12. 2.
1997, vložek 1,125.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1999.
Rg-2650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00159 z dne 14. 1. 2000 pri subjektu vpisa KADIS, kadrovsko izobraževalni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16093/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
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osnovnega kapitala, deleža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5591414
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Ljubljana, Emonska 8, vstop 23.
12. 1991, vložek 1,363.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Činkole Peter, Ljubljana, Viška c. 44, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,636.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 12. 1999.
Rg-2698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/01897 z dne 4. 1. 2000 pri subjektu
vpisa OBRTNA ZADRUGA ŽELEZOPROMET p.o., Podmilščakova 18, Ljubljana,
sedež: Podmilščakova 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, tipa in datuma zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom o zadrugah in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5005493
Firma: OBRTNA ZADRUGA ŽELEZOPROMET z.o.o.
Skrajšana firma: OZ ŽELEZOPROMET,
z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,830.000 SIT
Ustanovitelji: Arko Marjan, s.p., Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov, Ljubljana, Dolenjska cesta 419, vložek 30.000
SIT, Babnik, Kleparstvo, d.o.o., Ljubljana,
Polje, C. XXXIV/8, vložek 30.000 SIT, Čarman Anton, s.p., Izdelava cenilnih elaboratov, strokovnih mnenj iz področja gradbeništva in izdelovanje drobnih enostavnih izdelkov iz kovine, Ljubljana, Kolezijska ulica
21a, vložek 30.000 SIT, Drašler Marko,
s.p., Procesna oprema, Ljubljana, Tomažičeva 91, vložek 30.000 SIT, DIPEX, Podjetje za storitve, gradbeništvo, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Ulica aktivistov 13a, vložek 30.000 SIT, ELVEZ, d.o.o., Proizvodnja elektrospojnih vezij, Višnja Gora, Grintovec 11, vložek 30.000 SIT, Stane Flajšman,
s.p., Ključavničarstvo, Mengeš, Maistrova
13, vložek 30.000 SIT, Govše Janez, s.p.,
Instalaterstvo za vodovod in centralno kurjavo, izdelovanje drobnih kovinskih predmetov za lastne potrebe, Ljubljana, Brdnikova
39a, vložek 30.000 SIT, GALTOP, Inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Vrhnika,
Na klancu 19, vložek 30.000 SIT, Gorenc
Janez, s.p., GAJ – orodjarstvo in kovinska
galanterija, Ljubljana, Tesovnikova 28, vložek 30.000 SIT, Grah Miha, s.p., Izolacije,
Ljubljana-Šmartno, Cirila Kosmača 16, vložek 30.000 SIT, Janša Stane, s.p., Izdelovanje kovčkov, torbic in druge usnjene galanterije, Ljubljana, Vrhovci, C. VIII 11, vložek 30.000 SIT, Jambrovič Marjana, Šmartno, Janeza Rožiča 6, vložek 30.000 SIT,
Kasipovič Sonja, Ljubljana, Novo polje, C.
VIII 18, vložek 30.000 SIT, Kržišnik Lidija,
Ljubljana, Beblerjev trg 9, vložek 30.000
SIT, MOK, d.o.o., Montaža in obdelava ko-
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vin, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Na
Gulč 8, vložek 30.000 SIT, Zvonko Marinko, s.p., Montaža in obdelava kovin, ključavničarstvo, Notranje Gorice, Na Gulč 8,
vložek 30.000 SIT, Mehle Uroš, s.p., Ključavničarstvo, Grosuplje, Ponova vas 6a, vložek 30.000 SIT, Mole David, s.p., Regal,
Vrhnika, Sivkina 15, vložek 30.000 SIT, Mulej Marjana, s.p., PLASTEKS, Ljubljana, Tomačevo 30a, vložek 30.000 SIT, OPTIM
SF, Proizvodnja, storitve, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Celovška 291, vložek 30.000 SIT, Oven Janez, s.p., OVEN
SET, Strojno ključavničarstvo – izdelava
specialnih strojev in izdelovanje predmetov
iz plastičnih mas in umetnih smol, Ljubljana,
Tržaška 217, vložek 30.000 SIT, Oven Ladislava, s.p., OVEN SET, Izdelovanje preprostih kovinskih predmetov in sestavljanje
tiskanih vezij, Ljubljana, Tržaška 217, vložek 30.000 SIT, Oven Jože, s.p., Kovinsko
strugarstvo, Dobrova, Razori 2, vložek
30.000 SIT, Osana Vojteh Herman, s.p.,
Inštalaterstvo za vodovod, plinske napeljave, kanalizacijo in centralno kurjavo, Ljubljana, Ob žici 1, vložek 30.000 SIT, Ogrinc
Tonček Miklavž, s.p., LITO, livarna barvnih
kovin, Ljubljana, Milana Majcna 47, vložek
30.000 SIT, Zoran Marko, s.p., Z&Z, Zoran, Ljubljana, Vodnikova cesta 28, vložek
30.000 SIT, Ogrinc Helena, s.p., Izdelovanje drobnih preprostih kovinskih predmetov, s.p., Logatec, Zaplana 62, vložek
30.000 SIT, Orehek Slavko, s.p., Ključavničarstvo in kovinsko pohištvo, Ljubljana,
Wolfova 12, vložek 30.000 SIT, Petrič Marjan, s.p., Izdelava elektromehanskih izdelkov, Višnja Gora, Grintovec 11, vložek
30.000 SIT, PREKOV, Podjetje za predelavo kovin in izdelkov iz plastičnih mas ter
orodjarstvo, d.o.o., Dobrova, Podsmreka
3e, vložek 30.000 SIT, PKG, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino,
Notranje Gorice, Gmajna 47, vložek 30.000
SIT, Plestenjak Jože, s.p., Izdelovanje preprostih kovinskih predmetov, izdelovanje
predmetov iz plastičnih mas, Dobrova, Cesta dveh potokov 2, vložek 30.000 SIT,
PIKAT, Podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo, trgovino in storitve IOC TRZIN; Špruha
42, d.o.o., vložek 30.000 SIT, Prijatelj Anton-Viktor, s.p., Predelava plastičnih mas,
Ljubljana, Na Griču 5, vložek 30.000 SIT,
Peklaj Stanislav, s.p., Tisk Peklaj, Razmnoževanje, fotokopiranje ter tisk obrazcev,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 30, vložek
30.000 SIT, PREBILPLAST, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Horjul, Horjul,
Horjul 261, vložek 30.000 SIT, PustovrhJeraj Tilka, Ljubljana Šmartno, Povodje 1,
vložek 30.000 SIT, Rozina Peter, Kresnice,
Kresnice 58b, vložek 30.000 SIT, REGRAD, d.o.o., Ljubljana-Polje, Sneberska
127, vložek 30.000 SIT, Rovšek Vladimir,
s.p., Strojno ključavničarstvo in opravljanje
tehnoloških, organizacijskih in svetovalnih
storitev, Ljubljana, Gabrov trg 32, vložek
30.000 SIT, Repovž Anton, s.p., Izdelovanje drobnih kovinskih in plastičnih predmetov, Ljubljana, Cesta na Bokalce 3b, vložek
30.000 SIT, Rakovec Vinko, s.p., KGR,
Ljubljana Šentvid, Gunceljska cesta 28a,
vložek 30.000 SIT, Suhadolc Janez, Ljubljana, Cesta na Vrhovce 12, vložek 30.000
SIT, Savinek Miha, s.p., Elekctronic Design,

industrija elektronika in računalništvo, Ljubljana, Kunaverjeva 9, vložek 30.000 SIT,
Sotlar Dušan, s.p., SOTLAR, Ljubljana, Brnčičeva ulica 23, vložek 30.000 SIT, Smrekar Janez, s.p., Elektrokovinsko podjetje
Smrekar, Ljubljana Šentvid, Bratov Komel
31, vložek 30.000 SIT, Schwentner Gregor, s.p., FRASCH – Izdelovanje drobnih
kovinskih predmetov, Ljubljana, Cesta v
Hrastje 4a, vložek 30.000 SIT, Stanojević
Dragomir, s.p., Izdelovanje drobnih kovinskih izdelkov, Ljubljana, Zabretova 15, vložek 30.000 SIT, Šebenik Apitaurus, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška cesta 315, vložek
30.000 SIT, Šebenik Urban, s.p., ŠEBENIK – Livarstvo, strojna mehanika in ključavničarstvo, Ljubljana, Tržaška cesta 315,
vložek 30.000 SIT, STA ŠPI, d.o.o., Črnuče, Ježa 50, vložek 30.000 SIT, Špindler
Karmen, s.p., Kovinoplastika, Črnuče, Ježa
50, vložek 30.000 SIT, Tiskarna Skušek,
Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 287a, vložek
30.000 SIT, TEMS-US, Trgovina, marketing, turizem, zastopstva, inženiring, proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Vrhovce
12, vložek 30.000 SIT, Ulčar Stanislav, s.p.,
Izdelovanje kovinske galanterije, Ljubljana,
Ulica Milana Majcna 43, vložek 30.000 SIT,
Vadnjal Ljubljana, Podjetje za proizvodnjo,
inženiring, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Poljanska 42, vložek 30.000 SIT,
Vadnjal Srečko, s.p., Strojno ključavničarstvo, Pivka, Parje 25, vložek 30.000 SIT,
Vukovič Juraj, s.p., Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov – značk, Ljubljana Šentvid, Hrastje 4a, vložek 30.000 SIT, Venta
Božo, s.p., Sestavljanje izdelkov iz plastičnih mas (izdelovanje drugih izdelkov iz plastičnih mas) izdelovanje drobnih kovinskih
predmetov, Ljubljana-Šmartno, Zgornje Gameljne 48c, vložek 30.000 SIT, Zorenč Pavla, s.p., Papirnica Galanterija, Ljubljana,
Kosova ulica 22, vložek 30.000 SIT – vsi
vstopili 26. 11. 1998, odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Suhadolc Janez, razrešen 17. 12.
1998 kot v.d. direktorja ter dne 18. 12.
1998 imenovan za direktorja.
Člani nadzornega sveta: Špindler Stanislav, Oven Janez in Lamovšek Ivan, vstopili
26. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 2000:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
množevanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2733 Hladno profiliranje;
2751 Litje železa; 2753 Litje lahkih kovin;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in 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 Fasa-
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derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno 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; 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 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;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 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;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 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 poslov-
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ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Rg-2700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03679 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ABANKA d.d. Ljubljana, sedež: Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02828/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5026024
Člani nadzornega sveta: Bobek Dušan,
izstop 6. 9. 1998; Milosavljević Dragiša,
vstop 23. 6. 1999.
Rg-2701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03836 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa EE ENGINEERING d.o.o., podjetje
za inženiring, gradnjo in vodenje investicijskih projektov, sedež: Železna c.
16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16881/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme in osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5854121
Firma: EE ENGINEERING, podjetje za
inženiring, gradnjo in vodenje investicijskih projektov, d.d. Ljubljana
Skrajšana firma: EE engineering d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 65,800.000 SIT
Ustanovitelj: ENERGOENGINEERING,
Podjetje za inženiring, gradnjo in vodenje
investicijskih projektov d.d., Ljubljana, izstop 20. 12. 1999; ENERGOENGINEERING d.d., Ljubljana, Železna c. 16, vstop
20. 12. 1999, vložek 65,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-2702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/03925 z dne 28. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32651/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev z.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1429027
Firma: EKO KOOPERATIVA KOČEVSKE, zadruga z omejeno odgovornostjo
Skrajšana firma: EKO KOOPERATIVA
KOČEVSKE, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1332 Stara cerkev, Stari
log 11
Osnovni kapital: 210.000 SIT
Ustanovitelji: Rački Jože, Kočevje, Ulica
heroja Marinclja 3, vložek 30.000 SIT, Papež Jožica, Kočevje, Polom 17a, vložek
30.000 SIT, Papež Janez, Stara cerkev,
Seč 3, vložek 30.000 SIT, Turk Jože, Stara
cerkev, Stari log 11, vložek 30.000 SIT,
Omerza Janez, Stara cerkev, Gornje Ložine
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19, vložek 30.000 SIT, Turk Jožica, Hinje,
Vrh pri Hinjah 7, vložek 30.000 SIT, Stanić
Milan, Kočevje, Željne 76, vložek 30.000
SIT, vstopili 22. 6. 1999, odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Turk Jože, imenovan 22. 6. 1999.
Člani nadzornega sveta: Rački Jože, Papež Jožica, Papež Janez, Omerza Janez,
Turk Jožica in Stanić Milan, vsi vstopili 22.
6. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane za
hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1710 Priprava
in predenje tekstilnih vlaken; 1720 Tkanje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2931 Proizvodnja traktorjev;
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3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina 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; 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; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 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.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 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;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
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74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro “51.28 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-2708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04105 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA p.o., sedež: Breže 1b,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/00433/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5068053
Firma: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o., Breže
1b, Ribnica
Skrajšana firma: KOMUNALA RIBNICA
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 256,391.423 SIT
Ustanovitelja: Skupščina občine Ribnica, izstop 16. 12. 1999; Občina Ribnica,
Ribnica, Gorenjska cesta 3, vstop 16. 12.
1999, vložek 224,086.103,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Loški potok,
Loški potok, Hrib 102, vstop 8. 4. 1999,
vložek 32,305.319,30 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
55210 Dejavnost planinski domov in mladinskih prenočišč; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
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;
93030 Pogrebna dejavnost.
Rg-2709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04372 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES BREST-MASIVA,
družba za proizvodnjo in promet pohištva, d.o.o., Martinjak 1, Cerkica, sedež:
Martinjak 1, 1380 Cerknica, pod vložno

Št.

št. 1/10178/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, zastopnika,
akta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5452562
Firma: KLI – MASIVA, družba za proizvodnjo in promet pohištva, d.o.o.
Skrajšana firma: KLI – MASIVA, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šmid Peter, razrešen 31. 7. 1999;
direktor Vidmar Srečko, Logatec, Martinj
hrib 7, imenovan 1. 8. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 22. 12. 1999:
5551 Storitve menz.
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
5551 Dejavnost menz; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 22.
10. 1999.
Rg-2711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09839 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ARKADA DVA, Pooblaščena investicijska družba d.d., sedež: Celovška
91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5913063
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Člani nadzornega sveta: Črešnar-Pergar
Nevenka, izstop 2. 9. 1999; Jagarinec Darinka, vstop 2. 9. 1999.
Rg-2714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10115 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL
ENGINEERING INSTITUTE, sedež: Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25833/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5866324
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic.
Rg-2715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10276 z dne 22. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32634/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Kranj, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5294100
Firma: PERNE, družba za proizvodnjo
pijač d.o.o.
Skrajšana firma: PERNE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvetska ulica 10
Osnovni kapital: 164,492.237 SIT
Ustanovitelji: Černoša Emil, izstop 16. 6.
1999; Sever Andrej, Postojna, Jenkova uli-
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ca 18, vstop 17. 6. 1999, vložek
108,292.237 SIT, odgovornost: ne odgovarja; CA – KA INVEST, FINANČNI INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 6, vstop
17. 6. 1999, vložek 55,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perne Teos,
Kranj, Draga Brezarja 9, vstop 17. 11.
1989, vložek 1,170.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grilc Marjan, Ljubljana, Krivec 48, vstop 14. 6. 1994, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Perne Teos, imenovan 17. 10. 1989.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/02664 z dne 13. 5. 1996.
Vpiše se zaznamba predloga predlagatelja Komunalno podjetje VODOVOD JESENICE, p.o., za uvedbo stečajnega postopka
nad tem podjetjem, St 19/95.
Izbriše se zaznamba predloga za uvedbo stečaja St 19/95 zaradi pravnomočno
zavrženega predloga predlagatelja z dne
6. 8. 1996.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju od vl. št.
1/00478/00.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1999.
Rg-2716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10326 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GORENJE TIKI, Elektrostrojno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Magistrova 1,
sedež: Magistrova 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04500/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5034353
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trtnik Matjaž, razrešen 16. 9. 1999; direktor Apat Branek, Šempeter v Savinjski dolini,
Dobrteša vas 52a, imenovan 16. 9. 1999.
Rg-2719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10687 z dne 7. 1. 2000 pri subjektu
vpisa CENTER ZA NARAVNO ZDRAVLJENJE, alternativna medicina, d.o.o., sedež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31571/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1363786
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
8513 Zobozdravstvena dejavnost.
Rg-2720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10697 z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa HOJA GALANTERIJA PODPEČ,
proizvodnja lesene galanterije, d.d., sedež: Podpeč 53, 1352 Preserje, pod vložno št. 1/10981/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5459753
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škrbec Jože, razrešen 1. 10. 1999;
direktor Ilar Marko, Ljubljana, Jeranova 21,
imenovan 1. 10. 1999.
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Rg-2721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10718 z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA
d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25578/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5860571
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1999:
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji.
Rg-2722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10804 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ETVI, elektro TV inštalacije d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Malenškova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13427/00 vpisalo v sodni register tega sodišča: ugovoru
se ugodi, sklep Srg 7283/99 se razveljavi
in se vpiše sklep o spremembi deležev,
osnovnega kapitala, uskladitvi dejavnosti in
uskladitvi z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5552532
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Vojko, Ljubljana, Malenškova 5, vstop 11. 9. 1991, vložek
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne inštalacije; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6420
Telekomunikacije; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 7283/99 z dne 17. 9.
1999, razveljavi.
Rg-2723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10819 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GEMO, podjetje za inženiring in založništvo, Goričane 57, Medvode – Ljubljana d.o.o., sedež: Goričane 57, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/12534/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ugovoru
se ugodi, sklep Srg 7120/99 se razveljavi
in se izda sklep o spremembi firme, deležev, osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5500788
Firma: GEMO, podjetje za svetovanje
in trženje d.o.o.
Skrajšana firma: GEMO d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lapanja Dominik, Medvode, Goričane 57, vstop 25. 4. 1991, vlo-
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žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15860
Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 45320 Izolacijska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 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; 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; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi 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; 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; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
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 pro-
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dajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost
taksistov; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni
zakup (leasing); 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; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 85323 Dejavnost dobrodelnih
organizacij; 91310 Dejavnost verskih organizacij; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93040 Druge dejavnosti za

Št.

nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 7120/99 z dne 13. 9.
1999, razveljavi.
Rg-2726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10955 z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa ISKRA COMMERCE, Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev družbe ISKRA COMMERCE TRGOVINA d.o.o.,
Ljubljana (1/15050/00) ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5539714
Dejavnost, izbrisana dne 29. 12. 1999:
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;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1999:
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;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
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Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 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; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 72300 Obdelava
podatkov; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74150 Dejavnost holdingov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje.
Pripojitev družbe ISKRA COMMERCE
TRGOVINA d.o.o., Trgovsko podjetje, Kotnikova 28, Ljubljana (vl. št. 1/15050/00)
na podlagi sklepa o pripojitvi z dne 15. 10.
1999 in na podlagi pogodbe o pripojitvi z
dne 15. 10. 1999.
Rg-2727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11118 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SPL, družba pooblaščenka, d.d.,
sedež: Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30202/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 1273094
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Butara Tatjana, Ljubljana, Mekinčeva 15, imenovana 27. 10. 1999.
Rg-2728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11278 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SREDNJA ŠOLA TEHNIČNIH
STROK IN OSEBNIH STORITEV, sedež:
Ptujska 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00793/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5089883
Firma: SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD – LJUBLJANA
Skrajšana firma: SPSŠB Ljubljana.
Rg-2729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11397 z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa JD & M, trgovina z barvami in
laki, d.o.o., sedež: Tržaška 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ugovoru
se ugodi, sklep Srg 9318/99 se razveljavi
in se izda sklep o spremembi zastopnika,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5769353
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Doltar Jurij, Škofja Loka, Frankovo
naselje 60, imenovan 3. 11. 1999; direkto-
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rica Doltar Alenka, Škofja Loka, Frankovo
naselje 60, razrešena 3. 11. 1999 in imenovana za prokuristko.
Dejavnost, vpisana dne 30. 1 2. 1999:
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti Srg 9318/99 z dne 7. 10.
1999, razveljavi.
Rg-2733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11565 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa EMONA RAZVOJNI CENTER ZA
PREHRANO d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva
72, sedež: Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ugovoru se ugodi, sklep Srg 5156/99 se razveljavi in se
izda sklep o spremembi firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, datuma
zastopanja, spremembi in uskladitvi dejavnosti ter uskladitvi z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5326974
Firma: EMONA RAZVOJNI CENTER ZA
PREHRANO d.o.o.
Osnovni kapital: 9,403.901,40 SIT
Ustanovitelji: AGROEMONA d.o.o.,
Domžale, Levstikova 39, vstop 27. 12.
1989, vložek 2,150.750,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; EMONA KRMILA d.d.,
Ljubljana, Kavčičeva 72, vstop 27. 12.
1989, vložek 3,736.991,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; EMONA FARMA IHAN
d.d., Ihan, Breznikova 89, vstop 26. 10.
1999, vložek 3,516.159,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gajstr Mihael, Postojna, Ul. Dolomitskega odreda 17, razrešen 26. 10. 1999
in ponovno imenovan za direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1999:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 5156/99 z dne 2. 9.
1999, razveljavi.
Rg-2735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12176 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa VALKARTON, podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.d.,
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sedež: Tržaška cesta 1, 1370 Logatec,
pod vložno št. 1/06439/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5039860
Člani nadzornega sveta: Kebrič Ivan, izstop 20. 9. 1999; Tratnik Gregor, vstop
20. 9. 1999; Horvat Darko, vstop 20. 9.
1999.
Rg-2739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12729 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu
vpisa AGROTEHNIKA-TRGOVINA d.d., sedež: Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06105/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo o pripojitvi k
družbi ŽIVILA KRANJ, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo (OS Kranj 1/00299/00) s temile podatki:
Matična št.: 5198364
Pripojitev k družbi ŽIVILA KRANJ, d.d.,
Cesta na Okroglo 3, Naklo (Okrožno sodišče v Kranju, vl. št. 1/00299/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 24. 9.
1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-2740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12853 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa PRO FORTIS, zastopanje, posredovanje, inženiring d.o.o., Gradišnikova ul. 7, 1353 Borovnica, sedež: Gradišnikova ul. 7, 1353 Borovnica, pod
vložno št. 1/18874/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ugovoru se ugodi, sklep
Srg 8467/99 se razveljavi in se izda sklep
o spremembi firme, deležev, osnovnega kapitala, dat. zastopanja, uskladitvi dejavnosti
in uskladitvi z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5635667
Firma: PRO FORTIS, zastopanje, posredovanje, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO FORTIS d.o.o.
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Erik, Borovnica,
Gradišnikova ul. 7, vstop 7. 4. 1992, vložek 2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidmar Erik, Borovnica, Gradišnikova ul. 7, razrešen 25. 11. 1999 in ponovno
imenovan za direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih

izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 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.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 8532 Socialno varstvo brez nastanitve; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 8467/99 z dne 1. 10.
1999, razveljavi.
Rg-2744
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13025 z dne 31. 12. 1999 pri subjektu vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25697/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev družbe SLOVENSKI PLINOVODI, d.o.o., Nova
Gorica (OS Nova Gorica – 1/03745/00) s
temile podatki:
Matična št.: 5865379
Pripojitev družbe SLOVENSKI PLINOVODI Podjetje za projektiranje, izgradnjo ter
distribucijo plina, d.o.o., Nova Gorica, Ulica 25. junija 1b (Okrožno sodišče v Novi
Gorici – vl. št. 1/03745/00), na podlagi
sklepa skupščine z dne 5. 11. 1999 in na
podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 5. 11.
1999.
Rg-2745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13026 z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa VEKTOR, podjetje za mednarodno špedicijo in transportni inženiring,
d.d., sedež: Motnica 11, 1236 Trzin, pod
vložno št. 1/01784/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo o pripojitvi k
družbi VIATOR & VEKTOR d.d., Ljubljana
(1/01531/00) s temile podatki:
Matična št.: 5157455
Pripojitev k družbi VIATOR & VEKTOR,
Podjetje za mednarodno špedicijo in transport, d.d., Dolenjska c. 244, Ljubljana (vl.
št. 1/01531/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 29. 11. 1999 in sklepa
skupščine z dne 29. 11. 1999. Pripojitev
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začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
Rg-2746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13028 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu
vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in inženiring, d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/12711/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družbe INLES
TRGOVINA d.d. Ribnica (1/12712/00),
spremembo osnovnega kapitala, članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5103126
Osnovni kapital: 2.218,010.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Kostič Branka,
izstop 2. 12. 1999; Vitez Renata, vstop
2. 12. 1999.
Sprememba statuta z dne 3. 11. 1999.
Pripojitev družbe INLES TRGOVINA d.d.
Ribnica (vl. št. 1/12712/00), na podlagi
sklepa skupščine z dne 3. 11. 1999 in
pripojitvene pogodbe z dne 2. 12. 1999.
Rg-2747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13139 z dne 19. 1. 2000 pri subjektu vpisa CASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, sedež:
Miklošičeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12326/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep za Srg
3868/99 – spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5488044
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT.
Rg-2749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13144 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa FLAY-FER, Servisno trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana, sedež: Bizoviška 16a, 1261 Ljubljana-Dobrunje, pod
vložno št. 1/21136/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ugovoru se ugodi, sklep
Srg 8862/99 se razveljavi in se izda sklep
o spremembi deležev, osnovnega kapitala
in uskladitvi z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5701155
Osnovni kapital: 2,640.215 SIT
Ustanovitelja: Ferkov Janez, LjubljanaDobrunje, Bizoviška 16a, vstop 23. 9.
1992, vložek 1,320.107,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muha Silvester, Vrhnika, Stara Vrhnika 9, vstop 23. 9. 1992,
vložek 1,320.107,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 8862/99 z dne 4. 10.
1999, razveljavi.
Rg-2750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13193 z dne 31. 12. 1999 pri sub-

Št.

jektu vpisa VIATOR, podjetje za mednarodni in tuzemski transport, d.d., sedež:
Dolenjska c. 244, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01531/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, statuta, sklep o povečanju osnovnega kapitala ter pripojitev družbe VEKTOR
d.d. Ljubljana (1/01784/00) s temile podatki:
Matična št.: 5107857
Firma: VIATOR & VEKTOR, Podjetje za
mednarodno špedicijo in transport d.d.
Skrajšana firma: VIATOR & VEKTOR
d.d.
Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 11.
1999, da se osnovni kapital poveča z novimi vložki za 42,000.000 SIT iz
1.854,680.000 SIT na 1.896,680.000
SIT.
Sprememba statuta z dne 29. 11. 1999.
Pripojitev družbe VEKTOR, podjetje za
mednarodno špedicijo in transportni inženiring, d.d., Motnica 11, Trzin (vl. št.
1/01784/00), na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 29. 11. 1999 in sklepa skupščine z dne 29. 11. 1999.
Rg-2751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13527 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu
pvisa GPG RAFIS, Računovodstvo, finance, svetovanje in računalniški inženiring,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Taborska c. 13,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/16095/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi Gradbeno podjetje Grosuplje d.d. Ljubljana
(1/01372/00) s temile podatki:
Matična št.: 5586305
Pripojitev k družbi GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d., Emonska 8, Ljubljana (vl. št. 1/01372/00), na podlagi sklepa
z dne 29. 12. 1999 in pripojitvene pogodbe z dne 8. 12. 1999. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-2755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13535 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu
vpisa GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE, d.d., sedež: Emonska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev
družb GPG DOLENJGRAD d.o.o. Gros.,
GPG PROGRAD d.o.o. Grosuplje, GPG EVGRAD d.o.o., Vrhnika, GPG NOVO MESTO
d.o.o., GPG RAFIS d.o.o. Grosuplje s temile podatki:
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Matična št.: 5074746
Pripojitev družb GPG DOLENJGRAD
d.o.o. Grosuplje (vl. št. 1/11547/00), GPG
PROGRAD d.o.o. Ljubljana (vl. št.
1/26013/00), GPG EVGRAD d.o.o. Vrhnika (vl. št. 1/11952/00), GPG NOVO MESTO d.o.o. Novo mesto (Okrožno sodišče v
Novem mestu – vl. št. 1/04093/00) in GPG
RAFIS
d.o.o.
Grosuplje
(vl.
št.
1/16095/00), na podlagi sklepov z dne
29. 12. 1999 in po pogodbi z dne 8. 12.
1999.
Rg-2758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13733 z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa MAROF TRADE, Podjetje za
proizvodnjo in promet lesnih izdelkov
d.o.o., Stari trg pri Ložu, Notranjskega
odreda 46, sedež: Notranjskega odreda
46, 1386 Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/27523/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA
d.d., Postojna (OS Koper – 1/00419/00)
s temile podatki:
Matična št.: 9533714
Pripojitev k družbi GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA, d.d., Postojna, Vojkova ulica 9 (Okrožno sodišče Koper – vl.
št. 1/00419/00), na podlagi sklepa o pripojitvi z dne 13. 12. 1999 in pripojitvene
pogodbe z dne 13. 12. 1999. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
Rg-2759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14238 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN
TELEVIZIJO, sedež: Nazorjeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01566/02 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnilni
sklep za Srg 11122/99 – vpis in izbris zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5085063005
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Drozg Janez, razrešen 30. 9. 1999.
Rg-2762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14617 z dne 17. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32713/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep za Srg
10195/99 – vpis d.o.o. z dne 14. 12.
1999 s temile podatki:
Matična št.: 1453432
Firma: MINET, multimedijski center,
TV, studio, internet, d.o.o. Ljubljana
Skraašana firma: MINET, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka
c. 33
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: BITEKS d.o.o., Ljubljana,
Kajuhova ulica 6, vstop 1. 9. 1999, vložek
651.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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SMART d.o.o., Golnik, Golnik 148, vstop
1. 9. 1999, vložek 651.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ZAVOD ŠKL, Ljubljana,
Letališka cesta 33, vstop 1. 9. 1999, vložek 798.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zakrajšek Srečko, Ljubljana, Kajuhova 6, imenovan 6. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 2000:
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi 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; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost 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
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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); 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 64200 Telekomunikacije; 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; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost; 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.; 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.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00137 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa CENTER AVTO, trgovina in servis, d.o.o., sedež: Letališka 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/31297/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podakti:
Matična št.: 1353225
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelja: CENTER LJUBLJANA, trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, izstop 24.
12. 1999; Sedej Borut, Ljubljana, Mivka
30, vstop 24. 12. 1999, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Završnik
Tomaž, Ljubljana, Pod bresti 31, vstop 24.
12. 1999, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sekirnik Igor, razrešen 24. 12. 1999;
direktor Sedej Borut, imenovan 24. 12.
1999; prokurist Završnik Tomaž, imenovan
3. 1. 2000.

Rg-2769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15677 z dne 17. 1. 2000 pri subjektu vpisa SLING, družba za inženiring
in projektiranje d.d., sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13578/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5526906
Dejavnost, izbrisana dne 17. 1. 2000
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 2000:
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Oglaševanje.
Sprememba statuta z dne 28. 12. 1999.

Rg-2773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01026 z dne 14. 1. 2000 pri subjektu vpisa SKB BANKA d.d., Ljubljana,
sedež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register tega sodišča odobreni osnovni kapital in spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5026237
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 2000:
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih.
Vpiše se sklep skupščine SKB banke,
d.d., Ljubljana z dne 28. 5. 1998, s katerim
ta pooblaščena upravo, da v petih letih od
izdaje pooblastila poveča osnovni kapital za
največ 50 % (3.900,000.000 SIT) v tem

Rg-2770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15693 z dne 17. 1. 2000 pri subjektu vpisa POZAVAROVALNICA SAVA
d.d., sedež: Dunajska c. 56, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01413/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5063825
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Čeč Dušan, Ljubljana, Smrekarjeva
17, razrešen 30. 9. 1999 kot predsednik
uprave in dne 1. 10. 1999 ponovno imenovan za predsednika uprave; zastopnik Kobe
Vladimir, Ljubljana, Klemenova 28, razrešen 30. 9. 1999 kot namestnik predsednika uprave in dne 1. 10. 1999 ponovno
imenovan za zastopnika, ki zastopa zavarovalnico kot namestnik predsednika uprave;
član uprave Jezeršek Borut, Lesce, Hlebce
23, razrešen 30. 9. 1999 in dne 1. 10.
1999 ponovno imenovan za člana uprave;
član uprave Rusjan Sergej, Ljubljana, Bratovševa ploščad 34, razrešen 30. 9. 1999
in dne 1. 10. 1999 ponovno imenovan za
člana uprave.
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določenega
kapitala
(7.800,000.000 SIT) z izdajo novih delnic
za denarne ali stvarne vložke.
Sklep skupščine z dne 28. 5. 1998 –
sprememba statuta: Za dosedanjim 33. členom statuta se doda nov člen, ki glasi:
Družba lahko na podlagi sklepa skupščine izda hibridne vrednostne papirje. Za veljavnost sklepa je potrebna večina najmanj
treh četrtin pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava je pooblaščena za izdajo vrednostnih papirjev oziroma pravic iz prejšnjega
odstavka za obdobje petih let od izdaje pooblastila.
Uprava je pooblaščena, da v petih letih
od izdaje pooblastila sklepa o povečanju
osnovnega kapitala za največ 50 % v tem
statutu določenega osnovnega kapitala, z
izdajo novih delnic za denarne ali stvarne
vložke.
K odločitvi o izdaji hibridnih vrednostnih
papirjev in o povečanju osnovnega kapitala
iz predhodnih odstavkov tega člena, da soglasje nadzorni svet pod pogoji iz 11. odstavka 22. člena.
O povečanju osnovnega kapitala nad
znesek iz tretjega odstavka odloča skupščina na predlog uprave banke.
Rg-2828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15238 z dne 6. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32679/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1491539
Firma: TRGOVINA Z USNJEM, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOVINA Z USNJEM
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova 58
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ECO COMMUNICATIONS
SA, Roveredo, Palazzo Laura 6535, vstop
14. 12. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Račnik Irena, Koper, Cesta na
Markovec 6a, imenovana 14. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000:
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
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

Št.

Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
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mi 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.; 6010 Železniški promet; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v 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
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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;
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; 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.
Rg-2832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15447 z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa MEDIA POOL, družba za medijsko distribucijo, d.o.o., sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28935/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
ustanoviteljev ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1123394
Osnovni kapital: 12,300.000 SIT
Ustanovitelj: LUNA, podjetje za marketing Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva
27, vstop 23. 12. 1998, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 12. 1999.
Rg-2841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13675 z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa ASK, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Medvedova 28, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev, družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5800331
Osnovni kapital: 2,518.192 SIT
Ustanovitelja: Suhadolčan Anica in Suhadolčan Miroslav, oba Kamnik, Klavčičeva
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7, vstopila 1. 7. 1993, vložila vsak po
1,259.096 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
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; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 11. 1999.
Rg-2843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14882 z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa SORTES, investiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., sedež: Melikova 94, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19190/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5631335
Ustanovitelj: Počivavšek Marjana, izstop
24. 11. 1999; SORTES, investiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Melikova 94, vstop 24. 11. 1999, vložek
56.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-2882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15644 z dne 11. 2. 2000 pri subjektu vpisa STUDIO MARKETING J.
WALTER THOMPSON, raziskovanje, svetovanje in oblikovanje tržnih komunikacij in izdelkov Ljubljana d.o.o., sedež:
Vojkova 50, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31109/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 1318985
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 12. 1999.

Rg-2302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13689 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu vpisa BRINOX, INŽENIRING, d.o.o.,
Medvode, sedež: Sora 21, 1215 Medvode, pod vložno št. 1/18934/00 vpisalo v
sodni registr tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5673658
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Berce Igor, Medvode, Sora 21, in
Berce Robert, Medvode, Na Čerenu 5, imenovana 13. 12. 1999, zastopata družbo kot
namestnika direktorja.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
27310 Hladno vlečenje; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 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.; 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; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 35120 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 35200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
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35430 Proizvodnja vozil za invalide; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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 de-
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belo 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; 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; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510
Dejavnost menz; 60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 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; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
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posojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 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.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92623 Druge športne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 12. 1999.
Rg-2305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11525 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu vpisa TOBO TRANS, prevozi, storitve
in trgovina, d.o.o., sedež: Lavrica, Selska ul. 58, 1291 Škofljica, pod vložno št.
1/26130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in zastopnikov, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5893712
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škrjanc Tonček, razrešen 20. 9.
1999; Škrjanc Boštjan, Logatec, Poštni vrt
6, razrešen 20. 9. 1999 kot zastopnik in
imenovan za direktorja.
Dejavnost, izbrisana 22. 12. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5551 Storitve menz.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja
apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 5510 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
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5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5551 Dejavnost menz; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 9. 1999.
Rg-2341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12458 z dne 14. 12. 1999 pri subjektu vpisa BELEX, trgovsko podjetje in servis export, import, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 77, sedež: Vodovodna 77,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5434572
Ustanovitelj: Štrubelj Tatjana, izstopila
26. 11. 1999; Štrubelj Janez, Mengeš, Hribarjeva 7, vstopil 17. 10. 1990, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-2355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11025 z dne 1. 12. 1999 pod št. vložka 1/32543/00 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 1467565
Firma: ABB POWER GENERATION
LTD., Haselstrasse 16, 5401 Baden, Švica, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: ABB POWER GENERATION LTD., 5401 Baden, Haselstrasse 16,
vstopil 29. 9. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Fiala Zdenek, Zuerich, Wohnhaft
Kellerweg 34, in prokurist Rienecker Maik,
Albbruck Albbruck, Erlenweg 14, imenovana 29. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 6024 Cestni tovorni promet; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-2400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12540 z dne 29. 12. 1999 pod št.
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vložka 1/32655/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1469304
Firma: HP COMMERCE, d.o.o., trgovsko podjetje, Dobeno 75, 1234 Mengeš
Skrajšana firma: HP, d.o.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Dobeno 75
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Hubat Peter, vložil
1,560.000 SIT ter Hubat Gregor in Hubat
Aleksander, vložila po 720.000 SIT, vsi iz
Mengša, Testenova 8, vstopili 31. 5. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hubat Gregor, imenovan 31. 5.
1999.
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
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); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 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.

Matična št.: 1482823
Firma: JDH, Svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: JDH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štrekljeva 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Tevž, Ljubljana, Štrekljeva ulica 6, vstopil 22. 11. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tavčar Tevž, imenovan 22. 11. 1999.
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999:
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; 51700
Druga trgovina na debelo; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
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; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 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; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 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; 74150 Dejavnost
holdingov; 74400 Oglaševanje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-2417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12542 z dne 16. 12. 1999 pod št. vložka 1/32605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Rg-2421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12399 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu vpisa IB GRAND THORNTON CONSULTING, računovodsko in davčno svetova-
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nje, d.o.o., sedež: Linhartova 11a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30621/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deleža ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1279009
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: IB INTERCONSULT BETRIEBS-UND-MANAGEMENTBERATUNGSGESELL SCHAFT M.B.H., Wien, Gusshausstrasse 4, vstopil 27. 1. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 15. 12. 1999:
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Oglaševanje.
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1999: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.
Rg-2434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11193 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO TIVOLI, Storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23675/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5824010
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podbevšek Marjan, razrešen 27. 10.
1999; direktor Dejak Franc, Ljubljana, Hodoščkova ulica 30, imenovan 27. 10.
1999.
Rg-2438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03683 z dne 2. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TRANS JOB, prevozi, trgovina in
druge storitve, d.o.o., sedež: Privoz 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31167/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1328468
Osnovni kapital: 17,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Voglar Nada, Ljubljana,
Privoz 14, vstopila 20. 8. 1998, vložila
17,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 2. 12. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
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.

Št.

Rg-2446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10645 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu vpisa SIMT, družba za servis, inženiring, marketing in trgovino, d.o.o., Industrijska 5, Grosuplje, sedež: Industrijska 5, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/05216/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5331552
Dejavnost, izbrisana 30. 11. 1999:
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev.
Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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.
Rg-2453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10182 z dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa KANDEX, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Levstikov trg 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5759498
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvonarska 1.
Rg-2454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10588 z dne 16. 11. 1999 pri subjektu vpisa T2 STUDIO, grafično podjetje,
d.o.o., Cesta v Šmartno 3, 1000 Ljubljana, sedež: Cesta v Šmartno 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22355/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5768144
Firma: T2 STUDIO, grafično podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: T2 STUDIO, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,292.400 SIT
Ustanovitelj: Kleva Branko, Ljubljana,
Rojčeva 16, vstopil 4. 10. 1999, vložil
1,646.200 SIT, odgovornost:ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kleva Branko, imenovan 4. 10.
1999, zastopa družbo kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
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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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost.
Rg-2502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11180 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu vpisa PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska c.
50, 1109 Ljubljana, pod vložno št.
1/05773/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5025796
Član nadzornega sveta: Gerjevič Andrej,
izstopil 9. 9. 1999; Pečko Bojana, vstopila
9. 9. 1999.
Rg-2505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10610 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu vpisa EMONA BLAGOVNI CENTER, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predsednika in namestnico predsednika nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5004683
Člana nadzornega sveta: Gavez Miro –
predsednik in Dimnik Ivanka – namestnica
predsednika, vstopila 2. 7. 1999.
Rg-2532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11460 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu vpisa SCANDICAR, mednarodna trgovinska družba, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5952301
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vovk Franc, razrešen 31. 10.1 999;
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direktor Polič Zoran, Dol pri Ljubljani, Videm 10 I, imenovan 1. 11. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-2537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11853 z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa WEMIX INTERNATIONAL, Podjetje za gradbeništvo in trgovino, d.o.o.,
sedež: Zasavska cesta 81, 1231 Ljubljana Črnuče, pod vložno št. 1/20717/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5717027
Osnovni kapital: 2,231.000 SIT
Ustanovitelja: Weixler Mitja, Ljubljana,
Runkova ul. 16, vstopil 6. 5. 1992, vložil
1,784.800 SIT, in Weixler Primož, Trzin,
Reboljeva ulica 26, vstopil 30. 6. 1998,
vložil 446.200 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1999.
Rg-2559
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14228 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu vpisa STUDIO DENT, d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za kozmetični in stomatološki
consulting, uvoz in izvoz, sedež: Celovška 106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12738/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, ustanoviteljev in družbene pogodbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5517770
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Brajović Dušan, Ljubljana,
Celovška cesta 106, vstopil 6. 8. 1991,
vložil 1,908.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Potkonjak Maša, izstopila 9. 12.
1999; Brajović Cvjetko, Ljubljana, Celovška cesta 106, vstopil 15. 12. 1999, vložil
172.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 21. 12. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1999.
Rg-2560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14239 z dne 23. 12. 1999 pod št. vložka 1/32641/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1483579
Firma: ARNO, posredovanje, storitve
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ARNO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kokaljeva 11
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Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jurko Primož, Ljubljana, Kokaljeva 11, vstopil 6. 12. 1999, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jurko Primož, imenovan 6. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 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; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-2590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13260 z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa PRIZMA, Delovno varstveni zavod
Ponikve, sedež: Ponikve 76, 1312 Videm
Dobrepolje, pod vložno št. 1/12518/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matičnna št.: 5496365
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Dominkuš Davor, razrešen 1. 12.
1999; zastopnik Hieng Henrik Roman, Ljubljana, Valvazorjeva 7, imenovan 1. 12.
1999, zastopa zavod kot v.d. direktorja.

Rg-2593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12383 z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA, p.o., sedež:
Langusova 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00313/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5084601
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Vesel-Valentinčič Marjeta, razrešena 1. 11. 1999; zastopnica Trbič Mirjana,
Kranj, Žanova 34, imenovana 1. 11. 1999,
zastopa zavod kot v.d. direktorja.
Rg-2606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15514 z dne 20. 1. 2000 pri subjektu vpisa MARKANTA, podjetje za uvozizvoz, zastopanje, posredovanje, trgovino na debelo, trgovino na drobno, inženiring, marketing, consulting in..., d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Rožna dolina, Cesta
IV/5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14241/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova sedeža, osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5570387
Firma: MARKANTA, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MARKANTA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Rožno dolino 44
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Preskar Malenšek Tatjana,
vstopila 17. 5. 1994, in Malenšek Domen,
vstopil 12. 12. 1991, oba iz Ljubljane, Švabičeva 1, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 12. 1999.
Rg-2627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04036 z dne 10. 1. 2000 pri subjektu vpisa POLET PRESS, intelektualne
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in poslovne storitve, d.o.o. Ljubljana, sedež: Masarykova 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31811/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5714281
Sedež: 1000 Ljubljana, Središka 4.
Rg-2634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13557 z dne 6. 1. 2000 pri subjektu vpisa YANNI GSM, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Hajdrihova 21a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31192/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1328662
Ustanovitelj: Artič Janez, izstopil 9. 11.
1999; Huč Aleksander, Ljubljana, Pot na
Rakovo jelšo 131, vstopil 9. 11. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 11. 1999.
Rg-2637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14764 z dne 3. 1. 2000 pri subjektu vpisa KL, Svetovanje – trženje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29133/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1191454
Dejavnost, izbrisana 3. 1. 2000 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami;7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74110
Pravno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 12. 1999.
Rg-2651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00760 z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa GAMAT, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Savska 3, sedež: Savska 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5449014
Firma: GAMAT, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 116
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 116.
Rg-2717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10391 z dne 20. 12. 1999 pod št. vložka 1/32622/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:

Št.

Matična št.: 1453696
Firma: ŠTUDENTSKI SERVIS ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V
LJUBLJANI, Zavod za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom
Skrajšana firma: Študentski servis
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Borštnikov
trg 2
Ustanoviteljica: Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Kersnikova
4, vstopila 29. 9. 1999, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Dvoršak Anka, Ljubljana, Maroltova ul. 8, imenovana 29. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.
Rg-2718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10514 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu vpisa LJUBLJANSKI URBANISTIČNI
ZAVOD, d.d., sedež: Vojkova 57, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06170/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo datumov za člane nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5077923
Člani nadzornega sveta: Pfajfar Tadej –
predsednik in Rot Vladimir – namestnik
predsednika, ponovno vstopila 28. 9.
1999, ter Blaž Tomaž, izstopil 25. 8. 1999
in ponovno vstopil 17. 9. 1999.
Rg-2725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10919 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu vpisa DAST, podjetje za trgovino, servis in storitve, d.o.o., sedež: Ziherlova
10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, da se ugovoru ugodi, da se sklep
Srg 7094/99 razveljavi in vpiše sklep o
spremembi firme, deležev in osnovnega kapitala, uskladitvi dejavnosti in uskladitvi z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5497531
Firma: DAST, servis in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DAST, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,553.000 SIT
Ustanovitelj: Strmole David, Dol pri Ljubljani, Zajelška 51, vstopil 29. 4. 1991, vložil 2,553.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pri dejavnosti pod šifro “52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen z orožjem, strelivom in
razstrelivom.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 7094/99 z dne 13. 9.
1999, razveljavi.
Rg-2731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11530 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu vpisa VARNOST GASILSKI SERVIS,
p.o., Ljubljana, Koperska 94, sedež: Koperska 94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03018/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5299870
Firma: VARNOST GASILSKI SERVIS,
d.o.o.
Skrajšana firma: VARNOST GASILSKI
SERVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 33,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska
160, vstopila 1. 11. 1998, vložila
33,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dovč Jože, razrešen 5. 11. 1999;
direktor Brejc Aleksander, Brezovica, Cesta v Lipovce 29, imenovan 5. 11. 1999.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-2732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11563 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu vpisa TRADE POINT, Trgovsko podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Gabrov trg 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, da se ugovoru ugodi, da se sklep
Srg 5901/99 razveljavi in izda sklep o spre-
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membi ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnice, spremembi in uskladitvi dejavnosti ter uskladitvi z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5399319
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Manasijević Deršek Rosa,
Cendret Marco in Tonsigh Claudio, izstopili
3. 11. 1999; Deršek Ivan, Ljubljana, Gabrov trg 5, vstopil 3. 11. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Manasijević Deršek Rosa, razrešena 3. 11. 1999; direktor Deršek Ivan,
imenovan 3. 11. 1999, zastopa družbo kot
poslovodja – direktor.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 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
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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 Trgo-

vina 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; 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;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
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s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 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.
Pri dejavnosti pod šifro ”51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” razen farmacevtskih izdelkov.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 5901/99 z dne 10. 9.
1999, razveljavi.
Rg-2738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12484 z dne 3. 1. 2000 pod št. vložka 1/32664/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1482785
Firma: ZAVOD IZOBRAŽEVALNO RAZVOJNI CENTER
Skrajšana firma: ZAVOD IRC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Dergomaška 15
Ustanovitelja: Nastav Ružica, Ljubljana,
Dergomaška 15, in Palandačić Joko Mišo,
Trzin, Ploščad dr. Tineta Zajca 13, vstopila
2. 11. 1999, odgovornost: odgovarjata do
določene višine.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Palandačić Joko Mišo in zastopnica
Nastav Ružica, ki zastopa zavod kot namestnica direktorja, imenovana 2. 11. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
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niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85324 Druge socialne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Rg-2748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13142 z dne 17. 1. 2000 pri subjektu vpisa KIM, trgovsko podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 11, sedež: Tržaška 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03543/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča, da se ugovoru ugodi, da se sklep Srg 4857/99 razveljavi in izda sklep o spremembi firme, sedeža, deležev in osnovnega kapitala, uskladitvi dejavnosti in uskladitvi z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5375452
Firma: KIM, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KIM, d.o.o.
Sedež: 1211 Šmartno pod Šmarno
gor, Spodnje Gameljne 56a
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Mikulin Karin in Mikulin
Ivan, oba iz Ljubljane, Tržaška 11, vstopila
20. 11. 1989, vložila po 1,051.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 2000: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
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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
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 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; 7470 Čiščenje stavb; 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.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro “51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” razen farmacevtskih izdelkov. Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen revizijskih
dejavnosti.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 4857/99 z dne 23. 9.
1999, razveljavi.
Rg-2753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13531 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu vpisa GPG PROGRAD, gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
dveh cesarjev 393, 1000 Ljubljana, pod
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vložno št. 1/26013/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo o pripojitvi k
družbi Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d.,
Ljubljana (1/01372/00), s temile podatki:
Matična št.: 5893496
Pripojitev k družbi GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE, d.d., Emonska 8, Ljubljana (vl. št., 1/01372/00), na podlagi sklepa z dne 29. 12. 1999 in po pogodbi o
pripojitvi z dne 8. 12. 1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
Rg-2754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13533 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu vpisa GPG EVGRAD, Podjetje za izvajanje del v gradbeništvu, d.o.o., Vrhnika,
sedež: Robova 6, 1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/11952/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev, zaznambo o pripojitvi k družbi
Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Ljubljana (1/01372/00), s temile podatki:
Matična št.: 5483662
Ustanovitelji: Samotorčan Ivan, Gantar
Klemen, Bilić Vojislav, Marinko Janez, Bičič
Robert, Berginc Alojz, Buh Jože, Tešar Katjuša Irena in Pavlin Irena, izstopili 25. 11.
1999; Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d.,
Grosuplje, Grosuplje, Taborska 13, vstopilo 8. 4. 1991, vložilo 5,679.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pripojitev k družbi Gradbeno podjetje
Grosuplje, d.d., Emonska 8, Ljubljana (vl.
št. 1/01372/00), na podlagi sklepa z dne
29. 12. 1999 in pripojitvene pogodbe z dne
8. 12. 1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-2760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14370 z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa PEKARNA VIR, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Šaranovičeva 27,
1230 Vir – Domžale, pod vložno št.
1/10995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5471265
Ustanovitelj: ŽITO MLINI LJUBLJANA,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154, izstopilo
16. 12. 1999; ŽITO PEKARSTVO IN TESTENINARSTVO LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154, vstopilo 20. 11.
1990, vložilo 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-2768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15531 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu vpisa INLES TRGOVINA, d.d., prodaja
stavbnega pohištva in drugih proizvodov, Ribnica, sedež: Merharjeva 3, 1310
Ribnica, pod vložno št. 1/12712/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi INLES, d.d., Ribnica
(1/12711/00), s temile podatki:
Matična št.: 5039045
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Pripojitev k družbi INLES, d.d., Ribnica,
Kolodvorska 22 (vl. št. 1/12711/00), na
podlagi sklepa skupščine z dne 3. 11. 1999
in pripojitvene pogodbe z dne 2. 12. 1999.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.
Rg-2771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00001 z dne 4. 1. 2000 pri subjektu vpisa ZAVOD IZOBRAŽEVALNO RAZVOJNI CENTER, sedež: Dergomaška 15,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/32664/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnilni sklep Srg 12484/99 –
dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1482785
Dejavnost, vpisana 4. 1. 2000: 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje; 80301 Višješolsko izobraževanje.
Rg-2774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01112 z dne 14. 1. 2000 pri subjektu vpisa EMONA BLAGOVNI CENTER,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.d..,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnilni
sklep za Srg 10304/99 zaradi poštne številke in dopolnitve naslova s temile podatki:
Matična št.: 5004683
Sedež: 1528 Ljubljana, Šmartinska
cesta 130.
Rg-2810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13873 z dne 10. 1. 2000 pri subjektu vpisa LABORS, Export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Kamniška 19, sedež: Kamniška 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5799422
Ustanovitelj: Božič Silva, izstopila
14. 12. 1999; Božič Roman, Ljubljana, Linhartova 90, vstopil 28. 12. 1994, vložil
1,684.851 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Božič Silvi, ki je bila razrešena
14. 12. 1999.
Dejavnost, izbrisana 10. 1. 2000: 6022
Storitve taksistov.
Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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 do-

mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 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; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Opomba: pri dejavnosti pod šifro 74.60
– samo varovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 12. 1999.
Rg-2811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13860 z dne 20. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32724/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1483501
Firma: EUROPARK, družba za upravljanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROPARK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152g
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SPAR SLOVENIJA, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152g, vstopil 3. 12. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Petkovšek Jure, Ljubljana, Gotska
9, in Vedlin Vlado, Maribor, Borštnikova 71,
imenovana 3. 12. 1999, vsak od njiju zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem
ali prokuristom neomejeno.
Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
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cij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74130 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; 74400 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-2812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13859 z dne 20. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1483498
Firma: CITYPARK, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CITYPARK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152g
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SPAR SLOVENIJA, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152g, vstopil 3. 12. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Petkovšek Jure, Ljubljana, Gotska 9,
ki zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem ali prokuristom neomejeno, in prokuristka Podlesnik Terezija, Ljubljana, Poklukarjeva 16, imenovana 3. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 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; 74130 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; 74400 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-2813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01063 z dne 20. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32722/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Št.

Matična št.: 1492047
Firma: MMM, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MMM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg Francoske Revolucije 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mijatović Milomir, Ljubljana,
Polje, Cesta VI 20, vstopil 7. 1. 2000, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mijatović Milomir, imenovan 7. 1.
2000.
Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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; 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; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
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promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93040 Druge dejavnosti za nego teles;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-2814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13871 z dne 19. 1. 2000 pri subjektu vpisa WEBO, dekontaminacija,
oprema in proizvodi, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šlandrova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16206/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5604761
Sedež: 1000 Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 11a
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelja: Hrovatič Bojana, Ljubljana, Palmejeva 30, vstopila 5. 3. 1992, in
Kolodzi Werner Karl Paul, Koln, Nemčija,
Urbacherweg 20, vstopil 6. 12. 1996, vložila po 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Geržina Marjetka, Ljubljana, Chengdujska c. 22, imenovana 7. 12. 1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 12. 1999.
Rg-2816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11596 z dne 17. 1. 2000 pri subjektu vpisa SALEX, Trgovsko, agencijsko,
komisijsko, uvozno, izvozno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 122, sedež:
Celovška 122, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19332/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov, uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5697158
Ustanoviteljica: Volk Sašo, izstopil
23. 11. 1999; Stare Zvezdana, Ljubljana,
Celovška 122, vstopila 15. 1. 1993, vložila
1,513.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Volk Sašo, razrešen 23. 11. 1999;
Stare Zvezdana, razrešena 23. 11. 1999
kot zastopnica in imenovana za direktorico.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 2000: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
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ščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 17100 Priprava in
predenje tekstilnih oblog; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 sa-
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nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 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); 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov 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; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 74400 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 11. 1999.
Rg-2817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14887 z dne 17. 1. 2000 pri subjektu vpisa RESULT, računalniški sistemi, d.o.o., sedež: Leskovškova cesta 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25532/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5335205
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška cesta 69
Ustanovitelji: Suhač Slavica Fanika,
Cerklje na Gorenjskem, Sp. Brnik 93, vstopila 13. 11. 1989, vložila 378.810 SIT,
Dolinšek Igor, Ljubljana, Berčičeva ulica
6c, Dolinar Janko, Polhov Gradec, Dolenja vas 7, Golob Franci, Ljubljana, Dolenjska cesta 198, Knaflič Pavle, Ljubljana,
Bratov Učakar 114, Lesjak Janez, Ljubljana, Bičevje 7, Marčič Miran, Ljubljana, Archinetova 13, in Nadrah Ignacij, Ljubljana,
Tugomirjeva 63, vstopili 8. 11. 1990, vložili po 757.620 SIT, Suhač Matevž, Cerklje na Gorenjskem, Sp. Brnik 93, vstopil
8. 11. 1990, vložil 1,894.050 SIT, in RESULT, računalniški sistemi, d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 69, vstopil 15. 12.
1999, vložil 841.800 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1999.
Rg-2818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13863 z dne 17. 1. 2000 pri subjektu vpisa MASA, Storitve, proizvodnja,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ellerjeva ulica 39, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22168/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnikov, uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5809665
Osnovni kapital: 3,023.000 SIT
Ustanoviteljica: Strniša Majda, Ljubljana,
Ellerjeva ulica 39, vstopila 31. 3. 1993, vložila 3,023.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strniša Gorazd, izstopil 2. 12. 1999.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Strniša Gorazdu, ki je bil razrešen 2. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 2000: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 45110
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Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 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; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 11. 1999.

Št.

Rg-2819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11706 z dne 17. 1. 2000 pri subjektu vpisa POPULUS, Prostorski inženiring, d.o.o., Mivka 32, Ljubljana, sedež:
Mivka 32, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12247/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka ustanoviteljice
in zastopnice, spremembo zastopnic, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5487609
Ustanoviteljica: Marinček Prosenc Darja, Ljubljana, Trnovski pristan 6, vstopila
25. 3. 1991, vložila 2,356.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Marinček Prosenc Darja, ki zastopa družbo brez omejitev, imenovana 24. 10.
1991, in zastopnica Petrovič Mirjam, Ljubljana, Puhova ulica 7, imenovana 4. 10.
1999.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 2000: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 10. 1999.
Rg-2822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01061 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa PAVLENKO, posredništvo in
trgovina, d.o.o., sedež: Hranilniška 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/32483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1447203
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Rjava
cesta 6.
Rg-2825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15237 z dne 11. 1. 2000 pod vložno št. 1/32692/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1491512
Firma: INVENTURA, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: INVENTURA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 95
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bele Luka, vložil 420.000
SIT, in Bele Danica, vložila 1,680.000 SIT,
oba iz Ljubljane, Glinškova ploščad 22, vstopila 15. 12. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bele Danica, imenovana 15. 12.
1999.
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Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbene premičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-2826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00640 z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa AVTO POINT, d.o.o., Prodaja
avtomobilov, Ljubljana, sedež: Dunajska
149, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29651/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep za Srg 2121/98
– spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 1198238
Ustanovitelja: Hren Gregor, izstopil
25. 3. 1998; Černe Bogomir, Ljubljana,
Jamnikarjeva ulica 6, in Kos Gregor, Vrhnika, Med vrtovi 1, vstopila 11. 6. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1998.
Rg-2827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13728 z dne 10. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32684/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1483471
Firma: METROTEKS, trgovina, proizvodnja in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: METROTEKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Kamnik pod
Krimom 239
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Anton, Preserje, Kamnik pod Krimom 239, vstopil 30. 11. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Božič Anton, imenovan 30. 11.
1999.
Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 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.; 19300 Proizvodnja obutve; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5170 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; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo.
Rg-2829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11707 z dne 6. 1. 2000 pri subjektu vpisa FRACTAL, d.o.o., družba za računalniške komunikacije, Ljubljana, sedež:
V Murglah 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06946/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5369649
Osnovni kapital: 2,539.084,57 SIT
Ustanovitelj: Finžgar Saša, Ljubljana, Ul.
28. maja 63, vstopil 5. 4. 1990, vložil
2,539.084,57 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Finžgar Nataša, Ljubljana, Ulica
bratov Babnik 16, imenovana 12. 11.
1999, zastopa družbo kot namestnica direktorja.
Dejavnost, izbrisana 6. 1. 2000: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
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kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 6. 1. 2000: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 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; 7440 Oglaševanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 11. 1999.
Rg-2831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00101 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu vpisa MICROSOFT, družba za računalniške programe in opremo, d.o.o., Dunajska c. 156, Ljubljana, sedež: Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25914/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5871964
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Aaron Marko, razrešen 17. 12.
1999; direktor Kukec Grega, Vrhnika, Kopališka ulica 3b, imenovan 17. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme

za obdelavo podatkov; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške
dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 12. 1999.
Rg-2833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11595 z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa CETERA, Center za tehnični
razvoj, izobraževanje in organizacijo,
d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 21, sedež: Brilejeva 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19571/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5663512
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 6312 Skladiščenje;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 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; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
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svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Pogrebna dejavnost; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 10. 1999.
Rg-2834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13870 z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa FURBUS, družba za investiranje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
58, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 1233530
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Justin Tomaž, razrešen 10. 12.
1999; direktor Kosović Suad, Bihać, Splitska 4/VII, imenovan 10. 12. 1999.
Rg-2835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14886 z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa KOMPAS MAGISTRAT, gostinstvo, hotelirstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5001978
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 3.
Rg-2837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11213 z dne 29. 12. 1999 pri subjektu vpisa PIRAMIDA, Podjetje za organizacijo, razvoj in uvajanje računalniških
programov, d.o.o., Pot k sejmišču 30,
Ljubljana, sedež: Pot k sejmišču 30,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02399/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, deležev, osnovnega kapitala, naslova ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5291879
Firma: PIRAMIDA, podjetje za razvoj,
organizacijo in uvajanje računalniških
programov, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva ulica 13
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Košir Jože, Ljubljana, Topol 8a, vložil 600.000 SIT, Regina Tomaž,
Ljubljana, Celovška 177, vložil 1,200.000

Št.

SIT, Ćirović Željko, Ribnica, Knafljev trg 10,
vložil 1,200.000 SIT – vstopili 22. 9. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ćirović Željko, imenovan 22. 9.
1989, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1999.
Rg-2838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15210 z dne 10. 1. 2000 pri subjektu vpisa HIP PLUS, d.o.o., gradbeno in
trgovsko podjetje, Litija, Vače 103, sedež: Vače 103, 1270 Litija, pod vložno
št. 1/09064/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, deleža in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5430445
Firma: HIP PLUS, d.o.o., gradbeno in
trgovsko podjetje, Vače, Vače 103
Skrajšana firma: HIP PLUS, d.o.o., Vače
Sedež: 1252 Vače, Vače 103
Osnovni kapital: 18,703.056 SIT
Ustanovitelj: Babnik Lado, Medvode, Kržišnikova 3, vstopil 10. 9. 1990, vložil
18,703.056 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
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klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 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; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 12. 1999.
Rg-2839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00714 z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa ORTOPEDIJA 1989, proizvodnja in prodaja medicinskih in ortopedskih pripomočkov, d.o.o., sedež: Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18999/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:
Matična št.: 5643309
Ustanoviteljica: Ujc Tomislav, izstopil
6. 1. 2000; Šabanov Tatjana, Ljubljana, Beblerjev trg 8, vstopila 6. 1. 2000, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-2840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00327 z dne 12. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32698/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1491881
Firma: NEPREMIČNINE PLUS, posredovanje pri prometu z nepremičninami,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NEPREMIČNINE
PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Novo Polje,
C. VIII/2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Levstek Vesna, Ljubljana,
Reboljeva ulica 11, Karlatec Julija, Ljubljana, Lemutova ulica 2, in Bržan Rok, Ljubljana, Vojkova 91, vstopili 5. 1. 2000, vložili
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po 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Levstek Vesna ter prokuristka Karlatec Julija in Bržan Rok, imenovani 5. 1.
2000.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 2000: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
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 dijaških,
študentskih domov, internatov; 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 gostinski obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejavnost, 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-2845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00913 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa ŠICO, Podjetje za predelavo
surovin, d.o.o., Cerknica, sedež: Zidanškova 9, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/07936/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, deležev, naslova ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti, družbene pogodbe in
pooblastil zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5409462
Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik 44
Osnovni kapital: 11,874.759,57 SIT
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Ustanovitelji: Švelc Ivan, Cerknica, Zidanškova 9, vložil 11,653.892,19 SIT,
Švelc Franjo, Cerknica, Kraška ulica 4, vložil 73.622,46 SIT, Ličen Stanislava, Cerknica, Kamna Gorica 40b, vložila
73.622,46 SIT, in Švelc Ivan, Cerknica, Zidanškova 9, vložil 73,622,46 SIT – vstopili
2. 7. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Švelc Franjo in Ličen Stanislava,
imenovana 27. 9. 1994, vsak od njiju zastopa družbo le s soglasjem direktorja ali
pomočnika direktorja.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 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
7. 1. 2000.
Rg-2846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00644 z dne 17. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32715/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1488724
Firma: ESTRIH BELE & CO., proizvodnja, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ESTRIH BELE & Co.
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1219 Laze v Tuhinju, Zgornji
Tuhinj 12a
Ustanovitelja: Bele Edo in Bele Jožica,
oba iz Laz v Tuhinju 12a, Zgornji Tuhinj
12a, vstopila 6. 1. 2000, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bele Edo in družbenica Bele Jožica,
imenovana 6. 1. 2000.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 2000: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;

2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična
dela; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 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
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obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 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);
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni 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; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost

Št.

sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-2847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15211 z dne 12. 1. 2000 pod št.
vložka 1/09064/01 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5430445001
Firma: HIP PLUS, d.o.o., gradbeno in
trgovsko podjetje, Vače, Vače 103, Podružnica Peričeva 17, Ljubljana
Skrajšana firma: HIP PLUS, d.o.o., Vače, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Peričeva 17, 1000 Ljubljana
Ustanovitelj: HIP PLUS, d.o.o., gradbeno in trgovsko podjetje, Vače, Vače 103,
Vače, Vače 103, vstopil 9. 12. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Babnik Lado, Vače, Vače 103, imenovan 9. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 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; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
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MARIBOR
Rg-22
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03052 z dne 9. 11. 1999
pri subjektu vpisa MACO CONSULTING &
TRADE, podjetje za ekonomsko in organizacijsko svetovanje, d.o.o., sedež:
Prečna ulica 9, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/00922/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep sodišča o začetku stečaja ter spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5286140
Firma: MACO CONSULTING & TRADE,
podjetje za ekonomsko in organizacijsko svetovanje, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: MACO CONSULTING
& TRADE, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jurenec Ljudevit, razrešen 2. 11.
1999; stečajni upravitelj Marin Dušan, Maribor, Štantetova 4, imenovan 2. 11. 1999.
Dne 9. 11. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka opr.
št. St 60/99 z dne 2. 11. 1999.
Rg-46
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02923 z dne 2. 11. 1999
pri subjektu vpisa ŠPEDING, podjetje za
špedicijo, trgovino in marketing, d.o.o.,
sedež: Tržaška cesta 65, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/06929/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5691117
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelja: Zemljič Dušan in Zemljič
Ljudmila, oba iz Maribora, Zrkovska 63,
vstopila 4. 4. 1992, vložila po 1,150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje.
Rg-47
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02841 z dne 2. 11. 1999
pri subjektu vpisa AUTO AUER, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 132, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi,
skrajšano firmo in uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5284791
Firma: AUTO AUER, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AUTO AUER, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Fošnarič Nada, razrešena 17. 9.
1999; direktorica Topolovec Irena, Maribor, Za gradom 13, imenovana 17. 9.
1999.
Dejavnost, vpisana 2. 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
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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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5274 Druga popravila, d.n.; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Rg-52
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01780 z dne 29. 11. 1999
pri subjektu vpisa DE FACTO TRADE, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 30, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09397/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5880823
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelj: Hvauc Mira, Orehova vasSlivnica, Ulica 1. maja 23, vstopila 19. 4.
1996, vložila 7,312.500 SIT, ENERGOPLAN, d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, vstopil 23. 11. 1994, vložil 1,383.500 SIT, Milfelner Miran, Maribor, Sokolska ulica 30,
vstopil 23. 11. 1994, vložil 101.500 SIT, in
Krumpak Drago, Mengeš, Reboljeva 23,
vstopil 23. 11. 1994, vložil 202.500 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.
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Rg-63
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03156 z dne 25. 11. 1999
pri subjektu vpisa UNICOPED, univerzalno komercialno podjetje, d.o.o., sedež:
Selniška cesta 21, 2352 Selnica ob Dravi, pod vložno št. 1/05874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenic, dejavnosti, zastopnikov in tipa zastopnice ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5635926
Firma: UNICOPED, družba za storitve,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanoviteljica: Sevšek Katarina, izstopila 12. 11. 1999; Sevšek Cvetka, Maribor,
Borštnikova ulica 66, vstopila 12. 11. 1999,
vložila 2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Perko Ivan, razrešen 12. 11. 1999;
Sevšek Cvetka, razrešena 12. 11. 1999 kot
prokuristka in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.
Pod J 67.130 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic. Pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra
po uradni dolžnosti, brez likvidacije, opr.
št. Srg 2087/99 z dne 21. 9. 1999
razveljavi .
Rg-67
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02965 z dne 25. 11. 1999
pod št. vložka 1/10728/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1461958
Firma: W.D.G., trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: W.D.G., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza
Koclja 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lieven Heinz, Dormagen
41540, Nemčija, Hauptstrasse 9, vstopil

10. 11. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lieven Heinz, imenovan 10. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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; 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-68
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02964 z dne 25. 11. 1999
pod št. vložka 1/10729/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1461907
Firma: I.P.G., storitve in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: I.P.G., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza
Koclja 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lieven Heinz, Dormagen
41540, Nemčija, Hauptstrasse 9, vstopil
10. 11. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lieven Heinz, imenovan 10. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
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 Tr-
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govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 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; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-85
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02992 z dne 24. 11. 1999
pri subjektu vpisa TMG, trgovina z materiali za gradnjo, d.o.o., sedež: Pesnica 5,
2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/01448/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:
Matična št.: 5009278
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,
Pesnica pri Mariboru 37.
Rg-116
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01036 z dne 18. 11. 1999
pri subjektu vpisa MITRO, podjetje za trgovino, proizvodnjo, montažo, storitve

Št.

in transport, d.o.o., sedež: Dogoška cesta 130, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5395879
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška cesta
82
Osnovni kapital: 4,929.221,73 SIT
Ustanovitelj: Ristić Čedomir, Maribor,
Dogoška 130, vstopil 12. 10. 1990, vložil
4,929.221,73 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-1717
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01054 z dne 17. 12. 1999
pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPODARSKO MARIBOR, d.d., sedež: Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor. pod vložno št.
1/00711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5150701
Osnovni kapital: 332,618.000 SIT
Dne 17. 12. 1999 se vpiše sprememba
statuta.
Rg-1718
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01035 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa STANINVEST, organizacija za stanovanjsko gospodarstvo in investitorski inženiring, p.o., sedež: Gregorčičeva 19, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00130/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje p.o. v d.o.o.,
skrajšano firmo, spremembo osnovnega kapitala, imena ustanoviteljice in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5067677
Firma: STANINVEST, družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: STANINVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 221,803.000 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstopila
6. 1. 1966, vložila 221,803.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Maister Borut, Maribor, Maistrova 17,
imenovan 1. 5. 1992.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999:
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; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.
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Rg-1719
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00876 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa DAKA SERVIS, podjetje
za servisiranje in popravilo dvigal, d.o.o.,
sedež: Kardeljeva 71, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05821/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova
ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5616697
Ustanoviteljica: Zelenko Ivanka, Selnica
ob Dravi, Zgornji Boč 55, vstopila 10. 4.
1992, vložila 225.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zvijerac Slobodan, razrešen 8. 6.
1999; direktor Bošak Iztok, Maribor, Koroška cesta 63, imenovan 9. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999:
28520 Splošna mehanična dela; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet.
Rg-1722
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01053 z dne 15. 12. 1999
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE ZA
GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI, d.o.o., sedež: Grajska ulica 7,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/10462/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 1306383
Člana nadzornega sveta: Kocuvan Andrej, izstopil 28. 6. 1999; Grmek Mojmir,
vstopil 11. 2. 1999, in Veingerl Franc, vstopil 28. 6. 1999.
Rg-1723
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03265 z dne 15. 12. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE, sedež: Lesjakova
ulica 4, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/00485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088852
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1999: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
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Rg-1724
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03068 z dne 15. 12. 1999
pod št. vložka 1/09124/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5835755001
Firma: TAFIS, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Maribor, Partizanska 35, Podružnica GOSTIŠČE BISER
Skrajšana firma: TIAFIS, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5, Podružnica GOSTIŠČE BISER
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Partizanska 2
Ustanovitelj: TAFIS, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 3-5, vstopil 29. 10. 1999, odgovornost:
ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Golob Boris, Gornja Radgona, Porabska ulica 8, imenovan 29. 10. 1999,
zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 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; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 63300 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; 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 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; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom. Pod J 67.13 sme podružnica opravljati samo dejavnost menjalnic in
zastavljalnic. Pod K 74.12 ne sme podružnica opravljati revizijske dejavnosti. Pod K
74.14 ne sme podružnica opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-1725
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02790 z dne 15. 12. 1999
pri subjektu vpisa OSKRBNI CENTER, trgovska družba, d.o.o., sedež: Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe, spremembo firme ustanovitelja, števila članov nadzornega sveta in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5399297
Ustanovitelj: INFOLD-ZLAT, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vstopil 20. 12. 1996,
vložil 3,229.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Hočevar Adrijan, Zavodnik Franjo in Klemenčič Helmut,
izstopili 29. 7. 1999.
Dne 15. 12. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe z dne
29. 7. 1999.
Rg-1727
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01069 z dne 15. 12. 1999
pri subjektu vpisa KREKOVA POOBLAŠČENA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV, d.o.o., sedež: Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09237/00 vpisalo v sodni register tega sodišča redno zmanjšanje osnovnega kapitala in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5851114

Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bole Franc, Koper, Trg Brolo 11, vložil 20,000.000 SIT, Gerič Milan,
Pekre, Vlada Žigerja 5, vložil 10,000.000
SIT, Golob Aleksander, Maribor, Košaški
dol 20, vložil 10,000.000 SIT, Gril Janez,
Ljubljana, Poljanska 4, vložil 20,000.000
SIT, Jeromen Janko, Ljubljana, Slovenčeva
107, vložil 12,000.000 SIT, Krašovec Mirko, Maribor, Slomškov trg 20, vložil
92,000.000 SIT, Lesjak Štefan, Velden am
WS, Avstrija, Aussichtspromenade 36, vložil 6,000.000 SIT, Milharčič Alojz, Koper,
Trg Brolo 11, vložil 18,000.000 SIT, Mlakar Kukovič Roza, Maribor, Zrkovska 142a,
vložila 8,000.000 SIT, in Špilak Štefan, Velika Polana, Velika Polana 24, vložil
4,000.000 SIT – vstopili 14. 3. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-1729
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02900 z dne 15. 12. 1999
pod št. vložka 1/10745/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1461940
Firma: FARMADENT, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: FARMADENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška ulica 91
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelj: JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR,
2000 Maribor, Zagrebška ulica 91, vstopil
20. 8. 1999, vložil 50,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Donko Leopold, Maribor, Rapočeva
ulica 12, imenovan 20. 8. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1999:
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52320 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
60240 Cestni tovorni promet.
Rg-1730
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 99/03131 z dne 15. 12. 1999 pri
subjektu vpisa M.P.P. POSLOVNE STORITVE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09864/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 5944449
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hudin Igor, razrešen 31. 10. 1999;
direktorica Postružnik Nada, Maribor, Volodjeva ulica 23b, imenovana 1. 11. 1999.
Rg-1732
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03318 z dne 15. 12. 1999
pri subjektu vpisa M BOLARIČ, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, storitve in
export-import, d.o.o., sedež: Bolfenška
ulica 1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02940/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5414679
Sedež: 2000 Maribor, Jurčičeva ulica 3.
Rg-1733
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03319 z dne 15. 12. 1999
pri subjektu vpisa BIDSTOR, podjetje za
svetovanje in storitve, d.o.o., sedež: Jagičeva ulica 7, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06480/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:
Matična št.: 5607604
Sedež: 2000 Maribor, Tomšičeva 17.
Rg-1734
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01116 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa KLASAND, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Hotinja vas 79c, 2312 Orehova
vas, pod vložno št. 1/06751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova, družbenikov, poslovnih deležev, priimka in naslova družbenice, naslova zastopnika, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5676207
Sedež: 2312 Orehova vas, Račka 17
– Hotinja vas
Ustanovitelja: Skodič Bruno, izstopil
22. 6. 1999; Leskovar Klavdija, Slovenska
Bistrica, Cigonca 53a, in Skodič Aleksander, Orehova vas, Račka 17 – Hotinja vas,
vstopila 20. 8. 1993, vložila po 755.358
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Skodič Bruno, razrešen 22. 6. 1999;
direktor Skodič Aleksander, imenovan
24. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo 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

Št.

na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
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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;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom.
Rg-1737
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03212 z dne 13. 12. 1999
pri subjektu vpisa KREKOVA BANKA, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo omejitev
zastopnika in nov mandat zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5706491
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Žajdela Aleš, Domžale,
Varškova 6, ponovno imenovan 28. 10.
1999, zastopa banko skupaj s članom ali
članico uprave za mandatno obdobje od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2003.
Rg-1738
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03264 z dne 13. 12. 1999
pri subjektu vpisa COMTRON, napredna
računalniška tehnologija, d.o.o., sedež:
Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 5298156
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška 21.
Rg-1739
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02839 z dne 13. 12. 1999
pri subjektu vpisa GRADING, podjetje za
gradbeni inženiring, d.o.o., sedež: Obrežna ulica 1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00960/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov, tipa
zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5289823
Ustanovitelja: Zelko Štefan, izstopil
24. 8. 1999; Birsa Mitja, Maribor, Vrbanska 35a, in Škrabl Manica, Maribor, Nad
reko 12, vstopila 14. 8. 1989, vložila po
562.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zelko Štefan, razrešen 24. 8. 1999;
Škrabl Manica, razrešena 24.8. 1999 kot
prokuristka in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
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Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 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.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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.
Rg-1745
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03180 z dne 13. 12. 1999
pri subjektu vpisa INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring, d.d., sedež:
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00871/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5259363
Člani nadzornega sveta: Bertalanič Jožef, Štefe Drago in Por Anton, izstopili 31. 7.
1997; Bertalanič Jože, Božič Marija, Skrt
Karlo, Ulbin Andreja, Pergar Zdenka in Malovrh Pavel, vstopili 31. 7. 1997.
Rg-1750
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00774 z dne 10. 12. 1999
pri subjektu vpisa UKING, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Gosposka ulica 7,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/10505/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:
Matična št.: 1323849
Ustanovitelj: REPRIZA, d.o.o., Ptuj, Miklošičeva 1, izstopila 31. 5. 1999; Gajić
Gavrilo, Maribor, Panonska ulica 25, vstopil
31. 5. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Simonič Radoslav, razrešen 31. 5.
1999; direktorica Gajić Vesna, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Gajić Gavrilo, oba iz Maribora, Panonska ulica 25,
imenovana 31. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999:
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom.
Rg-1755
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00935 z dne 10. 12. 1999
pri subjektu vpisa PLINARNA MARIBOR,
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družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve, d.d., sedež:
Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00358/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034477
Člani nadzornega sveta: Birsa Olga in
Križman Alojz, izstopila 1. 7. 1999; Cerkvenik Albin-Zorko in Podgorelec Alfonz, vstopila 1. 7. 1999.
Dne 10. 12. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 4. skupščine delniške družbe z
dne 1. 7. 1999.
Rg-1756
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00736 z dne 10. 12. 1999
pri subjektu vpisa KAČAR-MONT, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Preradovičeva ulica 22,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/05436/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poslovnega deleža in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5611393
Ustanovitelja: Kačarevič Miroslav, Maribor, Borštnikova 64, vložil 1,350.000 SIT,
in Kačarević Siniša, Maribor, Štantetova 32,
vložil 150.000 SIT – vstopila 20. 12. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-1757
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03109 z dne 8. 12. 1999
pri subjektu vpisa CHIP TRADE, družba za
trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, naslova družbenika in zastopnika ter akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5493960
Ustanovitelja: Rajniš Peter, Maribor, Borova vas 13, vstopil 16. 5. 1994, vložil
741.860 SIT, in Riedl Rupert Rudiger,
Schwerte 58239, Nemčija, Messingerstrasse 2a, vstopil 29. 10. 1999, vložil 772.140
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rajniš Peter, imenovan 12. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1758
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03142 z dne 8. 12. 1999
pod št. vložka 1/10740/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1471449
Firma: LOGO-TECH, elektro in steklarske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LOGO-TECH d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2331 Pragersko, Spodnji Gaj
pri Pragerskem 48
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šoba Denis in Šoba Franc,
oba iz Pragerskega, Spodnji Gaj pri Pragerskem 48, vstopila 17. 11. 1999, vložila po

1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šoba Denis, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Šoba Franc, imenovana 17. 11. 1999.
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 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; 26230
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 26240 Proizvodnja druge tehnične keramike; 31200 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
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; 33200 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike
v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektrike; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45310 Električne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 65210 Finančni zakup (leasing); 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 ne-
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premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-1759
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03195 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa ABBI, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Laporje 29,
2318
Laporje,
pod
vložno
št.
1/08150/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5765633
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šlamberger Marjan, Laporje, Laporje 29, vstopil 26. 5. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Šlamberger Sebastijan, imenovan
11. 11. 1999, in direktor Šlamberger Marjan, imenovan 26. 5. 1993, ki zastopa družbo brez omejitev, oba iz Laporja, Laporje 29.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 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.
Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra
po uradni dolžnosti, brez likvidacije, opr.

Št.

št. Srg 2545/99 z dne 21. 9. 1999
razveljavi.
Rg-1761
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02916 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa WEISS & FABIJAN, trgovina z vinogradniško in kletarsko opremo, d.o.o., sedež: Zgornje Hlapje 18,
2222 Jakobski dol, pod vložno št.
1/09710/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, omejitev pooblastil zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5922470
Firma: FABIJAN WEISS, trgovina z vinogradniško in kletarsko opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: FABIJAN WEISS,
d.o.o.
Sedež: 2231 Pernica, Vosek 6e
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fabijan Zvonko, Jakobski dol, Zgornje Hlapje 18, ki od 7. 10. 1999 zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-1762
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03041 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa MASTNAK, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Djakovičeva ulica 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08413/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme, naslova ustanoviteljice in zastopnice, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5774837
Sedež: 2000 Maribor, Štihova ulica 6
Ustanoviteljica: Mastnak Jelenka, Maribor, Štihova ulica 6, vstopila 26. 4. 1993,
vložila 1,646.761,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mastnak Jelenka, imenovana
26. 4. 1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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, mleč-
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nimi 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 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; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom. Pod J 67.130 sme družba
opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic. Pod K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti. Pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-1765
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03268 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa AM COMMERCE, družba za zunanjo in notranjo trgovino, storitve in posredništvo, d.o.o., sedež: Ptujska 143, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o začetku stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5857554
Firma: AM COMMERCE, družba za zunanjo in notranjo trgovino, storitve in
posredništvo, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: AM COMMERCE,
d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Bratič Ljubomir in Mileusnič Milan,
razrešena 1. 12. 1999; stečajni upravitelj
Marinič Ignac, Maribor, Partizanska 3-5 –
MHP, d.o.o., imenovan 1. 12. 1999.
Dne 9. 12. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 57/99 z dne 1. 12. 1999.
Rg-1766
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03287 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO MARIBOR, sedež:
Maistrova ulica 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10394/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 1278096
Sedež: 2000 Maribor, Titova cesta 63.
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Rg-1767
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01056 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE,
razvoj in inženiring, d.d., sedež: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5045932
Člani nadzornega sveta: Fabijan Drago,
Musil Vojko, Voršič Jože, Kosec Dušan in
Novak Ivo, ponovno vstopili 30. 6. 1999;
Sterniša Janez in Ronutti Bernarda, izstopila 30. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.
Dne 9. 12. 1999 se vpiše sprememba
statuta.
Rg-1768
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00902 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa TOVARNA OLJA GEA,
d.d., sedež: Trg svobode 30, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5048621
Člani nadzornega sveta: Sobotič Jožek,
izstopil 19. 9. 1999; Počivavšek Franc in
Gerič Milan, ponovno vstopila 19. 9. 1999,
ter Kremavc Sonja, vstopila 19. 9. 1999.
Dne 9. 12. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 5. skupščine delniške družbe z
dne 24. 6. 1999.
Rg-1769
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 99/03281 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KAVIBO, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Svečane 3, 2214 Sladki vrh, pod vložno št. 1/03556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o začetku
stečajnega postopka ter spremembo firme
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5464757
Firma: KAVIBO, storitve in trgovina,
d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: KAVIBO, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kocbek Borut, razrešen 1. 12. 1999;
stečajni upravitelj Marinič Ignac, Maribor,
Partizanska 3-5, MHP, d.o.o., imenovan
1. 12. 1999.
Dne 9. 12. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 64/99 z dne 1. 12. 1999.
Rg-1770
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03228 z dne 8. 12. 1999
pri subjektu vpisa MELTAL, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Meljska
cesta 36, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07014/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5685389
Dejavnost, izbrisana 8. 12. 1999:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 60220 Dejavnost taksistov; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 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; 74400 Oglaševanje; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod O 92.711 sme družba opravljati
samo tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna
vrednost srečk ne presega 500.000 SIT.
Rg-1771
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02846 z dne 7. 12. 1999
pri subjektu vpisa PIK, tovarna perila in
konfekcije, d.d., sedež: Ulica kraljeviča
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Marka 5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o spremembo osnovnega kapitala ter spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5037085
Osnovni kapital: 987,686.000 SIT
Dne 7. 12. 1999 se vpišejo: – sklep o
povečanju
osnovnega
kapitala
za
547,958.000 SIT, tako da znaša osnovni
kapital družbe na novo 930,352.000 SIT; –
sklep o povečanju osnovnega kapitala za
57,334.000 SIT, tako da znaša osnovni kapital družbe na novo 987,686.000 SIT, in –
sprememba statuta.
Rg-1772
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03081 z dne 8. 12. 1999
pri subjektu vpisa METALNA ECCE, storitve, proizvodnja in trgovina, d.d., sedež:
Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/08625/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep sodišča o začetku stečaja ter spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.:5775027
Firma: METALNA ECCE, storitve, proizvodnja in trgovina, d.d.,– v stečaju
Skrajšana firma: METALNA ECCE, d.d.
– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Halužan Branko ter člana uprave Urbajs Ana in Polanec Emil, razrešeni 5. 11. 1999; stečajna upraviteljica
Zavrl Vera, Maribor, Kalogova 24 – Rubikon, d.o.o., imenovana 5. 11. 1999.
Dne 8. 12. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka opr.
št. St 63/99 z dne 5. 11. 1999.
Rg-1776
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02733 z dne 6. 12. 1999
pri subjektu vpisa FISK-VZM, podjetje za
finančno posredništvo in svetovanje, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Šentilj
120b, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, pod vložno št. 1/08830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5795753
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
ulica 84
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjema Marinič Ignacu, in Zemljarič
Gorazdu, ki sta bila razrešena 13. 9. 1999.
Rg-1779
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03049 z dne 3. 12. 1999
pri subjektu vpisa SIMVERG-VERGLES SILVESTER IN DRUGI, družba za trgovino in
storitve, d.n.o., sedež: Prešernova ulica
18, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09809/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5931240
Dejavnost, izbrisana 3. 12. 1999: 5551
Storitve menz; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Št.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1999: 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28520 Splošna mehanična dela;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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;
55510 Dejavnost menz; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74820 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom. Pod K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-1782
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03260 z dne 7. 12. 1999
pri subjektu vpisa MAURER A.M., podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Loška ulica 13, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1271385
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Ekerl Milanu, ki je bil razrešen
19. 11. 1999.
Rg-1783
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02930 z dne 7. 12. 1999
pri subjektu vpisa MAP-TRADE, družba za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Laporje 24, 2318 Laporje, pod
vložno št. 1/06426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5657075
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica,
Špindlerjeva 2c
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
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; 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;
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC); 27210 Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220 Proizvodnja
jeklenih cevi; 27340 Vlečenje žice; 27350
Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC); 27420 Proizvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja svin-
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ca, cinka in kositra; 27440 Proizvodnja bakra; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 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; 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;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 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 uprav-
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ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 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; 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; 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; 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; 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,
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sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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; 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; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
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; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55510 Dejavnost menz; 60220 Dejavnost
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
61100 Pomorski promet; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
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; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 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;
71401 Izposojanje športne opreme; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pod K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-1784
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02968 z dne 7. 12. 1999
pri subjektu vpisa VERITAS, družba za terminske, opcijske in gospodarske posle,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 30,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/01164/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5303320
Dejavnost, izbrisana 7. 12. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 62200
Izredni zračni promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67200
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejavnost;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod O 92.711 sme družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 500.000
SIT.
Rg-1785
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03152 z dne 2. 12. 1999
pri subjektu vpisa FPL AVTOCENTER PUŠNIK, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Titova 10, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/09295/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5868033
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Žolgarjeva ulica 8.
Rg-1786
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02946 z dne 2. 12. 1999
pri subjektu vpisa DIVERSEYLEVER, podjetje za trženje, inženiring in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Linhartova 15, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5298083
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Werner Roland Alexander in prokuristka Pezdiček Korošec Silva, razrešena
1. 3. 1999; direktor Winkler Dušan, Maribor, Gregorčičeva 3, imenovan 1. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1790
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03203 z dne 3. 12. 1999
pri subjektu vpisa GORENJE INTERIERI,
proizvodnja in trženje, d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10732/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1461923
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krebl Rudi, razrešen 18. 11. 1999;
direktor Lesar Darko, Ljubljana, Vogelna ulica 8, imenovan 18. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1793
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02795 z dne 1. 12. 1999
pod št. vložka 1/10734/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1461869
Firma: ARIKO, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARIKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Jožice
Flander 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Medja Milena in Medja
Branko, oba iz Maribora, Ulica Jožice Flander 10, vstopila 15. 9. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Medja Milena, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Medja Branko,
imenovana 15. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 28520
Splošna mehanična dela; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 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.; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
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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; 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; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 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;
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; 52740 Druga popravila, d.n.; 55220
Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivos-
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tmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 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; 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; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 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; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji framacevtskih izdelkov. Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom.
Rg-1798
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03274 z dne 24. 12. 1999
pri subjektu vpisa SHOPS, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Liebknechtova 50, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06515/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5863066
Firma: SHOPS, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Vodovodna ulica 32
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
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transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-1800
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03278 z dne 20. 12. 1999
pri subjektu vpisa PREVENT-HALOG, avtokonfekcija, d.o.o., sedež: Kidričeva 14,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/09738/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5928486
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Kozmus Jožetu, ki je bil razrešen
7. 4. 1999.
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Rg-1801
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 99/01041 z dne 20. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ZLATOROG GOSTINSTVO,
podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., sedež: Ulica 10. oktobra 9,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04200/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, pooblastil zastopnice in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5508509
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Rojko Alojzija, Maribor, Nebova
24, ponovno imenovana 20. 10. 1999, in
prokurist Žmavc Gorazd, Ptuj, Ulica Stanka
Brenčiča 5, imenovan 20. 10. 1999.
Dejavnost, izbrisana 20. 12. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 74400 Oglaševanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Rg-1803
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01022 z dne 20. 12. 1999
pri subjektu vpisa PINUS, tovarna kemičnih izdelkov, d.d., sedež: Grajski trg 21,
2327 Rače, pod vložno št. 1/00296/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034515
Član nadzornega sveta: Kmet Matevž je
izstopil 19. 7. 1999.
Dne 20. 12. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 6. skupščine delniške družbe z
dne 19. 7. 1999.
Rg-1805
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03192 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa TIJANA-SIRIUS, trgovi-

na in storitve, d.o.o., sedež: Šentilj v Slovenskih goricah 4, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, pod vložno št.
1/10149/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5373573
Ustanoviteljica: Milovanović Stanimir, izstopil 18. 11. 1999; Vajnhandl Milena, Ceršak, Šentiljska cesta 62, vstopila 18. 11.
1999, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-1808
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03331 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa BM, trgovska, gostinska in storitvena družba, d.o.o., sedež:
Cafova ulica 8, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02826/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5413788
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,
Pesnica 59a.
Rg-1809
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03100 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa SPEKTRA PRESS, družba za trženje, založništvo in trgovino,
d.o.o., sedež: Cesta XIV. divizije 36,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/10708/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 1451561
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lubej Samo, Zgornja Korena, Zimica
4a, imenovan 8. 11. 1999, zastopa družbo
brez omejitev do 31. 12. 2000.
Rg-1810
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02816 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa VESELAJ IN DRUŽBENIKI, gradbeništvo in storitve, d.o.o., sedež: Partizanska 29, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/10588/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1404563
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurista Veselaj Faik, Klina, Gllareve, in Veselaj Shaban, Klina, Iglarevo, imenovana
21. 9. 1999.
Rg-1813
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01122 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa AVTO PLUS, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Jadranska cesta
25, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10164/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1122045
Osnovni kapital: 9,902.728 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Ana, Pernica, Vosek 30, vstopila 14. 1. 1997, vložila
9,902.728 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, izbrisana 16. 12.
55401 Točenje pijač in napitkov v
cah.
Dejavnost, vpisana 16. 12.
55401 Točenje pijač in napitkov v
cah in dnevnih barih.

1999:
točilni1999:
točilni-

Rg-1815
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01121 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa AVTO CENTER KRAJNC,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Jadranska 25, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09682/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5915490
Osnovni kapital: 14,182.888 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Franc in Krajnc Ana,
oba iz Pernice, Vosek 30, vstopila 14. 9.
1995, vložila po 7,091.444 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 16. 12. 1999:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah.
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih.
Rg-1816
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03254 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa EKOSYSTEM, ekološki
in varstveni inženiring, sedež: Meljska
cesta 56, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07772/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5733448
Sedež: 2000 Maribor, Špelina 1.
Rg-1818
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03353 z dne 17. 12. 1999
pri subjektu vpisa TURBOSPEED, podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino, posredovanje in zastopanje, d.o.o., sedež:
Ljubljanska 50, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02335/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5380618
Firma: TURBOSPEED, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pukšič Andrej, Maribor,
Ljubljanska 50, vstopil 30. 5. 1990, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pukšič Roman, izstopil 3. 12. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Križnik Margit, Bresternica, Na Jelovcu 55 – Jelovec, imenovana 3. 12.
1999.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999:
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na

Št.

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; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 60240 Cestni tovorni
promet; 63120 Skladiščenje; 74831 Prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom.
Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku postopka izbrisa iz sodnega registra
po uradni dolžnosti, brez likvidacije, opr.
št. Srg 1456/99 z dne 15. 9. 1999
razveljavi.
Rg-1821
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03232 z dne 17. 12. 1999
pri subjektu vpisa TERINDA, podjetje za
trgovino in posredništvo, d.o.o., sedež:
Žolgarjeva ulica 22, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/02476/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5398428
Dejavnost, izbrisana 17. 12. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999:
52740 Druga popravila, d.n.; 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; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-1823
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02891 z dne 17. 12. 1999
pod št. vložka 1/10747/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1462814
Firma: RELIEF, družba za storitve in
trgovino, do.o.
Skrajšana firma: RELIEF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ribniška ulica 10
Osnovni kapital: 2.620.000 SIT
Ustanovitelj: Slemnik Bojan, Maribor, Ribniška ulica 10, vstopil 5. 10. 1999, vložil
2,620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Slemnik Bojan, imenovan 5. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 30010 Proizvodnja pisarniških
strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni
tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija
izvedbe
nepremičninskih
projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
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vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic;
Pod K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti. Pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-1825
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03290 z dne 17. 12. 1999
pri subjektu vpisa ENERGO PLUS, inženiring in trgovina za klimatizacijo, d.o.o.,
sedež: Mlinska ulica 22, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, imena in naslova
ustanovitelja, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5868041
Ustanovitelji: Cibic Vida in Cibic Tomaž,
oba iz Ljubljane, Žibertova ulica 11, vstopila
27. 8. 1999, vložila po 150.000 SIT, ter
ENERGO PLUS, energetski inženiring in servisiranje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice
36, vstopil 12. 9. 1994, vložil 1,200.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana 17. 12. 1999:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
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Rg-1826
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/03305 z dne 3. 1. 2000
pod št. vložka 1/10753/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1470663
Firma: IMAGINE, družba za računalniški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: IMAGINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Šlajmerjeva ulica 2
Osnovni kapital: 2,185.000 SIT
Ustanovitelj: Leskovar Tomaž, Maribor,
Šlajmerjeva ulica 2, vstopil 8. 12. 1999,
vložil 2,185.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Leskovar Matej, Maribor, Šlajmerjeva ulica 2, imenovan 8. 12. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 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
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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.; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 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;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov

Št.

in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-1827
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/03250 z dne 3. 1. 2000
pri subjektu vpisa SAJAMA, marketing za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Koroška cesta 61, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/03287/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5444080
Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 21250 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
45210 Splošna gradbena 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;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
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izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje.
Pod J 67.130 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic. Pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-1829
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/03255 z dne 3. 1. 2000
pri subjektu vpisa SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA JUGA POLAK, p.o., sedež: Trg
Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00151/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnic s
temile podatki:
Matična št.: 5088895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zupančič Marija, razrešena 31. 12. 1999; ravnateljica Kisner Nevenka, Maribor, Marionova ulica 4, imenovana 1. 1. 2000, zastopa šolo brez omejitev.
Rg-1831
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/03012 z dne 29. 12.
1999 pri subjektu vpisa LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR, sedež: Rotovški trg
2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00642/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnic s temile podatki:
Matična št.: 5103959
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Klančnik Kocutar Katarina, Mari-
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bor, Mejna ulica 1, imenovana 15. 12.
1999, zastopa gledališče brez omejitev; direktorica Godič Karolina, razrešena 15. 10.
1999.
Rg-1832
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/01013 z dne 29. 12.
1999 pri subjektu vpisa COSTAFERROVIARIA, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 1277154
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjema Hrastnik Francu in Svilar Branki, ki sta bila razrešena 23. 6. 1999.
Dejavnost, izbrisana 29. 12. 1999:
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 40301 Proizvodnja pare in
tople vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode.
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999:
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 40300 Oskrba s paro in toplo
vodo.
Rg-1837
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/01100 z dne 3. 1. 2000
pri subjektu vpisa MARIBORSKA MLEKARNA, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.d., sedež: Osojnikova ulica 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04223/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5205921
Člani nadzornega sveta: Ledinek Branko, Hošnjak Nikola, Ternjak Matilda, Makuc
Nevica in Tovšak Mirko, izstopili 13. 7.
1999; Peserl Kristina, ponovno vstopila
13. 7. 1999, Tovšak Miroslav, Majcen Irena in Senekovič Miroslav, vstopili 13. 7.
1999, Čurič Silva, vstopila 2. 7. 1999, Kačič Jože, vstopil 14. 7. 1999, in Čokl Vlasta, vstopila 2. 7. 1999.
Rg-1841
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/03348 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa ASTRID, podjetje
za trgovino, posredništvo in storitve,
d.o.o., sedež: Mohoričeva ulica 14, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04016/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5502268
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova ulica 1.
Rg-1845
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/02896 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa MAGNAT, inženiring in ekonomske sanacije, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 6, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/04311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, naslova družbenika in
zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi
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ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5518822
Firma: MAGNAT, inženiring in svetovanje, d.o.o.
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Trg
svobode 26
Ustanovitelj: Pipenbaher Jožef, Slovenska Bistrica, Ulica Borisa Kidriča 20, vstopil
18. 7. 1991, vložil 28,220.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pipenbaher Jože, imenovan 18. 7.
1991, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo

s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
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mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 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; 74150 Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 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 Pogrebna dejavnost; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom. Pod K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti. Pod
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji

Št.

in delavci. Pod O 92.711 sme družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 500.000
SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).
Rg-1846
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 1999/00954 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa FIBTRADE, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Orehova cesta 26, 2312
Orehova vas-Slivnica, pod vložno št.
1/03160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5425808
Firma: FIBMARKT, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FIBMARKT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,998.000 SIT
Ustanovitelji: Breznik Anton in Breznik
Marjeta, oba iz Orehove vasi-Slivnice, K potoku 12, vstopila 22. 10. 1990, ter FIBMARKT, družba za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., Orehova vas-Slivnica, Orehova vas 26, vstopila 24. 12. 1998, vložila
prvi lastni poslovni delež v višini 749.500
SIT in drugi lastni poslovni delež v višini
749.500 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-1847
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01026 z dne 27. 12. 1999
pri subjektu vpisa KREKOVA DRUŽBA ZA
STORITVE, TRGOVINO, POSREDNIŠTVO,
d.o.o., sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov, tipa zastopnika, članov nadzornega sveta in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5939623
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čegovnik Iztok, Maribor, Koroška cesta 10, imenovan 8. 6. 1999, in Žužek Andrej, Maribor, Meljski dol 42, razrešen 8. 6.
1999 kot direktor in imenovan za člana
uprave.
Člani nadzornega sveta: Guzej Anton,
Krašovec Mirko in Mlakar-Kukovič Roza so
izstopili 7. 6. 1999.
Rg-1851
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03020 z dne 27. 12. 1999
pri subjektu vpisa F-CITY-GARAŽNA HIŠA,
družba za storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1300504
Ustanovitelja: FLAMIN HOLDING, družba za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Na trati 11, vstopil 9. 4.
1998, vložil 4,750.000 SIT, in Kolmanič
Frančišek, Maribor, Ob ribniku 13, vstopil
14. 10. 1999, vložil 250.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-1852
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02933 z dne 27. 12. 1999
pri subjektu vpisa FEWI, proizvodnja, trgovina, storitve in svetovanje, d.o.o., sedež: V Prelogih 4, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09927/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, naslova družbenika,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5947987
Osnovni kapital: 2,343.803,75 SIT
Ustanovitelja: Wierzgalia Rainer Berthold,
Rietberg
33397,
Nemčija,
Hoppeweg 5b, vložil 750.043 SIT, in Malek Boris, Maribor, Lenardonova ulica 43,
vložil 468.760,75 SIT – vstopila 1. 10.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Malek Boris, imenovan 1. 10. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1854
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01147 z dne 27. 12. 1999
pri subjektu vpisa DRUŽBA PARTNER
KVIK, trgovina, d.o.o., sedež: Gosposka
ulica 20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04195/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
poslovnega deleža, dejavnosti, naslova zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5508037
Osnovni kapital: 20,631.720,65 SIT
Ustanovitelj: PARTNER S.R.L., Silea (TV)
31057, Italija, Piazza Europa 16, vstopil
31. 7. 1991, vložil 20,631.720,65 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Plahuta Gilberto, Gorizia 34170, Italija, Via Canova 7, imenovan 16. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 27. 12. 1999:
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999:
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
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čevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Rg-1855
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01038 z dne 27. 12. 1999
pri subjektu vpisa MARIBORSKI SEJEM,
p.o., sedež: Loška ulica 13, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
p.o. v d.o.o., spremembo osnovnega kapitala, imena ustanoviteljice, dejavnosti in
omejitev pooblastil zastopnika ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5145503
Firma: MARIBORSKI SEJEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 278,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstopila
28. 6. 1999, vložila 278,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Merhar Franc, Maribor, Kamniška ulica 48, ponovno imenovan 28. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-1856
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00959 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje
za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov,
Maribor, d.d., sedež: Dalmatinska ulica
1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5050391
Osnovni kapital: 310,220.000 SIT
Dne 22. 12. 1999 se vpiše sprememba
statuta.
Rg-1857
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00960 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje
za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov,
Maribor, d.d., sedež: Dalmatinska ulica
1, 2000 Maribor, pod vložno št.
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1/00046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zmanjšanje osnovnega kapitala ter
spremembo dejavnosti in statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5050391
Osnovni kapital: 259,470.000 SIT
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.
Dne 21. 12. 1999 se vpiše sprememba
statuta.
Rg-1859
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01075 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa GARHILL, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Smolnik
17, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/07800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5732565
Ustanoviteljici: Trstenjak Ivan in Ličen
Slavica, izstopila 29. 7. 1999; Golac Marijana, Fala, Fala grad 14, vložila 22,815.681
SIT, in Sorko Marica, Ruše, Bezena 71,
vložila 1,705.323 SIT – vstopili 18. 3.
1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-1860
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01049 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa AREAL, podjetje za realitete in inženiring, d.o.o., sedež: Svetozarevska 10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04288/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova in nov mandat zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5512328
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigherja 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Filipovič Marjana, Maribor, Cesta
proletarskih brigad 81, razrešena 15. 7.
1999 in ponovno imenovana 16. 7. 1999
za določen čas enega leta, brez omejitev.
Rg-1864
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03308 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa SWATY-INPO, družba
za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., sedež: Titova cesta 60, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10644/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1428993
Dejavnost, izbrisana 21. 12. 1999:
85322 Dejavnost invalidskih organizacij.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-1865
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01125 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa TEPRO, podjetje za razvoj in krmiljenje tehnoloških procesov,
d.o.o., sedež: Radovanova 2, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-

me, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5316634
Firma: TEPRO, družba za razvoj in krmiljenje tehnoloških procesov in storitve, d.o.o.
Sedež: 2341 Limbuš, Ulica Mihe Zidanška 17a
Osnovni kapital: 2,101.385,50 SIT
Ustanovitelja: Karmel Bogomir, PekreLimbuš, Ulica Mihe Zidanška 17a, in Janžek Janez, Ceršak, Ceršak 9, vstopila
28. 12. 1989, vložila po 1,050.692,75
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Janžek Janez in Visnovič Vera, razrešena 23. 6.
1998; Karmel Bogomir, razrešen 23. 6.
1998 kot predsednik poslovodnega odbora in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvodnja hrane za
hišne živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
17200 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 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; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
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mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja
apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC);
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 27350 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC); 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, 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.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
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Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 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;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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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; 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; 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 časopi-
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si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 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; 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-

detsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic. Pod
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.
Rg-1866
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02943 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa ŠTAJERSKI AVTO DOM,
d.d., sedež: Tržaška cesta 38, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.d. v d.o.o., spremembo firme in članov
nadzornega sveta, družbenike, poslovne deleže in zmanjšanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5071674
Firma: ŠTAJERSKI AVTO DOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 94,351.000 SIT
Ustanovitelji: Berič Andreja, Sveta Ana,
Zgornja Ščavnica 114, vložila 3,900.000
SIT, Brence Viljem, Orehova vas, Krožna
pot 21, vložil 376.000 SIT, Brus Anica,
Maribor, Majeričeva ulica 2, vložila
4,154.000 SIT, Cebe Danica, Pragersko,
Levstikova ulica 12, vložila 3,704.000 SIT,
Cungl Dušan, Maribor, Jagičeva 6, vložil
300.000 SIT, Cungl Tadej, Maribor, Jagičeva 6, vložil 100.000 SIT, Cungl Dušan,
Maribor, Jagičeva 6, vložil 100.000 SIT,
Čuček Karel, Sveta trojica, Zgornji Porčič
2a, vložil 384.000 SIT, Čurič Slavko, Maribor, Pri Habakuku 70, vložil 416.000 SIT,
Dobaj Ivan, Zgornja Kungota, Slatinski dol
18, vložil 2,166.000 SIT, Dovnik Anton,
Ruše, Lobnica 13, vložil 290.000 SIT, Drame Bojan, Maribor, Borova vas 28, vložil
2,102.000 SIT, Fibras Marjan, Maribor,
Frankolovska ulica 21, vložil 2,232.000
SIT, Filipič Janez, Maribor, Spodnjevaška
pot 22, vložil 334.000 SIT, Finžgar Vladimir, Starše, Marjeta na Dravskem polju 30,
vložil 2,432.000 SIT, Fras Janez, Starše,
Loka 16b, vložil 2,186.000 SIT, Fras Sonja, Starše, Loka 16b, vložila 2,984.000
SIT, Gabrc Stanislav, Slovenska Bistrica,
Videž 3, vložil 482.000 SIT, Gabrovec Anton, Podlehnik, Zgornje Gruškovje 26a,
vložil 484.000 SIT, Grašič Jožef, Pohorje,
Slivniško Pohorje 46, vložil 884.000 SIT,
Hebar Franc, Pragersko, Spodnja Polskava 321, vložil 520.000 SIT, Hercog Marjan, Rače, Gortanova ulica 6, vložil
4,314.000 SIT, Hercog Matjaž, Rače, Gortanova ulica 6, vložil 218.000 SIT, Jagrič
Jožef, Hoče, Pohorska cesta 29, vložil
2,450.000 SIT, Jerič Marinka, Maribor,
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Ulica Arnolda Tovornika 19, vložila
434.000 SIT, Kaisersberger Albin, Spodnji Duplek, Vurberk 61, vložil 484.000 SIT,
Kos Stanislav, Maribor, Kosminova ulica
12, vložil 392.000 SIT, Kovačič Mirko, Rače, Ljubljanska cesta 90a, vložil 366.000
SIT, Krajnc Franček, Maribor, Borova vas
4, vložil 326.000 SIT, Krajnc Stanko,
Spodnji Duplek, Ciglence 6, vložil
2,180.000 SIT, Kurečič Ladislav, Lenart v
Slovenskih Goricah, Ob gozdu 51, vložil
9,590.000 SIT, Kuzma Suzana, Spodnji
Duplek, Ciglence 6, vložila 334.000 SIT,
Lebič Ladislav, Hoče, Strma ulica 11, vložil 434.000 SIT, Marksl Miran, Maribor,
Pod šolo 4, vložil 382.000 SIT,
Milosavljević Dragiša, Maribor, Bolfenška
ulica 8, vložil 17,581.000 SIT, Mithans
Vladimir, Rače, Delavska ulica 29, vložil
432.000 SIT, Pal Marjan, Starše, Zlatoličje 96, vložil 300.000 SIT, Petek Srečko,
Starše, Rošnja 20, vložil 284.000 SIT, Praček Darinka, Maribor, Resljeva ulica 5, vložila 2,716.000 SIT, Pulko Božidar, Zgornja Korena, Spodnja Korena 24a, vložil
784.000 SIT, Rižnar Franc, Bresternica,
Bresterniška Graba 80, vložil 2,382.000
SIT, Švajncer Drago, Zgornja Kungota, Jurski vrh 13, vložil 2,250.000 SIT, Švegl
Miroslav, Račem, Vrtna ulica 8, vložil
2,998.000 SIT, Tacer Štefan, Miklavž na
Dravskem polju, Divjakova ulica 15, vložil
2,882.000 SIT, in Virt Jože, Pekre-Limbuš, Bezjakova ulica 87, vložil 9,308.000
SIT – vstopili 29. 5. 1999, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, udeleženci interne razdelitve, Slovenski odškodninski sklad, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolovorska 15, in Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, izstopili 29. 5. 1999.
Člani nadzornega sveta: Dobaj Ivan, Fras
Sonja in Kurečič Ladislav so izstopili 29. 5.
1999.
Rg-1867
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03154 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10463/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe, povečanje osnovnega kapitala in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5620112
Osnovni kapital: 1.098,000.000 SIT
Dne 21. 12. 1999 se vpišeta predložitev zapisnika 3. skupščine delniške družbe
z dne 18. 11. 1999 in sprememba statuta.
Rg-1868
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03141 z dne 23. 12. 1999
pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., sedež: Slomškov trg 10, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5881447
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 9. 12.
1994, vložila 29.109,665.677 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Št.

Rg-1869
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/01025 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., sedež: Slomškov trg 10, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
67200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.
Rg-1870
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03091 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa LIFT, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Vorohova 13, 2341 Limbuš, Bistrica ob Dravi,
pod vložno št. 1/07159/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
naslova ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5689937
Sedež: 2000 Maribor, Cesta zmage 89
Ustanovitelj: Kranjčević Stipe, Bistrica ob
Dravi, Vorohova 13, vstopil 1. 12. 1992,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kranjčević Stipe, imenovan 1. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
28520 Splošna mehanična dela; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52740 Druga popravila, d.n.;
60240 Cestni tovorni promet; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom.
Rg-1872
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03050 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa TRGOFIN, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09913/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
naslova ustanovitelja in zastopnika ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5944406
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Ustanovitelj: Vadlja Vlado, Maribor, Cankarjeva 15, vstopil 12. 4. 1996, vložil
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vadlja Vlado, imenovan 12. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
65220 Drugo kreditno posredništvo.
Rg-1873
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03354 z dne 23. 12. 1999
pri subjektu vpisa TOPTEX, trgovsko, gostinstvo, storitveno, proizvodno in kmetijsko podjetje, d.o.o., sedež: Cesta proletarskih brigad 61, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07038/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5703557
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
15720 Proizvodnja hrane za hišne živali;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 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; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28720 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;

Stran

5210 / Št. 53 / 15. 6. 2000

4545 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
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 do-
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stava hrane (catering); 60220 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 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; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 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; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku
postopka izbrisa iz sodnega registra po uradni dolžnosti, brez likvidacije, opr. št. Srg
2328 z dne 13. 10. 1999 razveljavi.
Rg-1876
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02931 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa ITD CONSULTING, podjetje za inženiring, trgovino, export-import, d.o.o., sedež: Grajski trg 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05181/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, družbenika, dejavnosti, zastopnika in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5647525
Firma: ITD CONSULTING, družba za
storitve, trgovino in inženiring, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska
11/I
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pajnkihar Boris, izstopil 7. 9.
1999; Kac Tadej, Maribor, Marionova ulica
10, vstopil 7. 9. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pajnkihar Boris, razrešen 7. 9. 1999;
direktor Kac Tadej, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kac Boris, oba iz Ma-

ribora, Marionova ulica 10, imenovana 7. 9.
1999.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 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; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje.
Pod K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti. Pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-1878
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03266 z dne 24. 12. 1999
pri subjektu vpisa BMR, INŽENIRING,
d.o.o., sedež: Niška ulica 9, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/04836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5567971
Firma: BMR, inženiring in storitve,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Rajter Marija, vstopila
13. 1. 1992, vložila 220.000 SIT, in Rajter
Marko, vstopil 2. 12. 1999, vložil
1,980.000 SIT, oba iz Maribora, Niška ulica 9, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Rajter Marija, imenovana 13. 1.
1992, in Rajter Marko, imenovan 2. 12.
1999, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 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;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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; 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;
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;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 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;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in

Št.

drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom. Pod K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti. Pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku
postopka izbrisa iz sodnega registra po uradni dolžnosti, brez likvidacije, opr. št. Srg
1903/99 z dne 28. 9. 1999 razveljavi.
Rg-1880
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/03279 z dne 24. 12. 1999
pri subjektu vpisa BENAJ, športni inženiring, d.o.o., sedež: Hrastje 7, 2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/03692/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov, tipa
zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5478693
Firma: ASSHAUS, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: ASSHAUS, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Za Kalvarijo 42
Ustanovitelja: Ajster Darko, Pekre-Limbuš, Hrastje 7, vstopil 20. 12. 1994, in
Mijailović Žarko, Guenzburg 89312, Nemčija, Immelmannstr. 5, vstopil 6. 12. 1999,
vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Bubnjevič Dragica, izstopila
6. 12. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bubnjevič Dragica, razrešena
6. 12. 1999; Ajster Darko, razrešen 6. 12.
1999 kot prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 24. 12. 1999:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 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; 92621 Dejavnost marin; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa.
Pod G 51.180 se dopiše: razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
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Rg-687
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/01002 z dne 21. 10.
1999 pri subjektu vpisa MARIKA – PREMUŠ IN DRUGI, Podjetje za turistično
posredovanje d.n.o., sedež: Ul. pohorskega bataljona 3, 9252 Radenci, pod
vložno št. 1/00549/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pogodbe o
ustanovitvi gospodarske družbe in spremembo dejavnosti družbe s temile podatki:
Matična št.: 5400295
Sedež: 9252 Radenci, Ul. pohorskega bataljona 3
Dejavnost, izbrisana dne 21. 10. 1999:
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1999:
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Pri dejavnosti pod šifro 67.130 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, družba opravlja samo posle
menjalnic in zastavljalnic.
Rg-702
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00367 z dne 8. 11.
1999 pri subjektu vpisa TAMARA, avtošola in trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Prežihova 2, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00453/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5347912
Sedež: 9000 Murska Sobota, Noršinska 8.
Rg-1977
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/01072 z dne 23. 12.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BAKOVCI, sedež: Bakovci, Poljska 2,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5088968
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Rožman Janko, Murska Sobota, Bakovci, Poljska 13, razrešen 30. 9. 1999
kot v.d. ravnatelja ter 1. 10. 1999 imenovan za ravnatelja, ki zastopa šolo brez omejitev.
Rg-2659
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/01013 z dne 29.
12. 1999 pri subjektu vpisa NORDUM, za-
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varovalna agencija d.o.o., sedež: Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01350/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in akta družbe s temile podatki:
Matična št.: 5597935
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Omahen Rudolf, razrešen 27. 9.
1999; direktorica Šušek Omahen Mojca,
Murska Sobota, Razlagova 18, imenovana
27. 9. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta z dne 27. 9. 1999.
Rg-2666
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/01100 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/02430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1468642
Firma: UWT FILING, finančni inženiring
d.o.o.
Skrajšana firma: UWT FILING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9261 Cankova, Cankova 67b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: ULTRA, podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino,
d.d. Zgornja Kungota, Gradišča 218, vstop
13. 10. 1999, vložek 1,071.000 SIT, odgovornost: ne odgovaja; Trajbar Jelka, Cankova, Cankova 67a, vstop 13. 10. 1999, vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Wolf Drago, Cankova, Skakovci 35, vstop
13. 10. 1999, vložek 819.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Trajbar Jelka, imenovana 13. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Keršič Peter, Maribor, Razlagova 29,
imenovan 13. 10. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1999:
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;
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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; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
70110
Organizacija
izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
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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; 74400 Oglaševanje; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120
Distribucija filmov in videofilmov; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod
šifro 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom, družba opravlja
samo posle menjalnic in zastavljalnic in pod
šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne opravlja revizijske dejavnosti.
Rg-2879
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 2000/00020 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/02435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1490974
Firma: AGRANTA SEMENARSTVO,
Podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o.,
Murska Sobota
Skrajšana firma: AGRANTA SEMENARSTVO d.o.o., Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendavska 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ABC POMURKA – Skupina
podjetij, Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 11, vstop 11. 1. 2000,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rebrica Zvonko, Beltinci, Gančani
143a, imenovan 11. 1. 2000, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 2000:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01300 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
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belo 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 Trgovi-
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na 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.; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74820 Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 74140 – Podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-3489
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/01286 z dne 18. 1.
2000 v zvezi s sklepom Srg 2000/00241 z
dne 2. 2. 2000, pod št. vložka 1/02432/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1491407
Firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER
MURSKA SOBOTA
Skrajšana firma: VDS MURSKA SOBOTA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 9000 Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 29. 7. 1999,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Benko Lang Angela, Rogašovci, Nuskova 7, imenovana 9. 9. 1999, kot vršilka
dolžnosti direktorja zastopa center brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 2000:
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 75120 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85319 Drugo
socialno varstvo z nastanitvijo; 85324 Dejavnost varstveno delovnih centrov; 85329 Druge socialne dejavnosti.
Rg-3747
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00057 z dne 22. 12.
1999 pri subjektu vpisa GG TUR, Podjetje
za turizem, posredništvo in trgovino
d.o.o., sedež: Partizanska 2, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/02168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo družbenika in direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5904021
Ustanovitelj: Sakač Anita, izstop 1. 2.
1999; INTER ING-GRA d.o.o., Čakovec, Kalnička 2, vstop 1. 2. 1999, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Sakač Anita, razrešena 1. 2. 1999;
direktor Sakač Danijel, Lendava, Čentiba
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464, imenovan 1. 2. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-3748
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/01021 z dne 28. 1.
2000 pri subjektu vpisa Z E U, Družba za
načrtovanje in inženiring d.o.o., sedež:
Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, njihovih deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5051746
Ustanovitelji: Z E U, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. – prvi poslovni delež, Murska Sobota, Staneta Rozmana 5,
vstop 10. 7. 1997, vložek 1,010.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mazouzi Mohamed, izstop 13. 1. 1999; Ratnik Oto, izstop
13. 1. 1999; Prkič Milan, izstop 13. 1.
1999; Ilijaš Marija, Murska Sobota, Bevkova 2, vstop 4. 8. 1994, vložek 263.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marič Stanislav, Križevci pri Ljutomeru, Boreci 29,
vstop 4. 8. 1994, vložek 504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dešnik Stanislava, Murska Sobota, Cankarjeva 78, vstop
4. 8. 1994, vložek 363.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Voroš Nada, Beltinci,
Bratonci 167b, vstop 4. 8. 1994, vložek
327.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Baligač Ana, Beltinci, Kocljevo naselje 25,
vstop 9. 6. 1998, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lazar Tomaž, Murska Sobota, Bakovci, Prečna ulica 7, vstop
9. 6. 1998, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zobarič Darko, Murska
Sobota, Krog, Murska ulica 7, vstop 9. 6.
1998, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ori Janez, Murska Sobota, Trstenjakova 22, vstop 4. 8. 1994, vložek
1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Benko Daniel, izstop 21. 1. 1999; Kovač Janislava, Murska Sobota, Černelavci,
Avnojska 3, vstop 4. 8. 1994, vložek
723.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golob Martin, izstop 4. 9. 1997; Golob Igor,
Ljutomer, Spodnji Kamenščak 17a, vstop
4. 9. 1997, vložek 62.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Karba Manica, Ljutomer, Spodnji Kamenščak 17a, vstop 4. 9.
1997, vložek 186.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vlaj Franc, izstop 29. 4.
1998; Vlaj Mazouzi Cvetka, Murska Sobota, Lendavska 17b, vstop 29. 4. 1998, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana dne 28. 1. 2000:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 2000:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
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derska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska
in steklarska dela; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
65210 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 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.
Pri dejavnosti pod šifro 74120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijskih dejavnosti, pri dejavnosti pod šifro
74140 – Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 13. 7. 1999.
Pri priimkih družbenikov Voroš Nade in
Ori Janeza so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene (9a. člen Pravilnika o načinu
vodenja sodnega registra, Ur. list RS št.
18/94 in 3/97).
Rg-3750
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 2000/00004 z dne 18. 1.
2000 pri subjektu vpisa POMURSKA
ZALOŽBA d.d., sedež: Lendavska 1, 9000
Murska
Sobota,
pod
vložno
št.
1/00308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5039843
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kociper Jožef, razrešen 3. 1. 2000;
zastopnica Rosenfeld Vesna, Maribor, Tyrševa 18, imenovana 3. 1. 2000, zastopa
družbo brez omejtiev.
Rg-3751
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/01034 z dne 14. 1.
2000 pri subjektu vpisa POMURSKA
ZALOŽBA d.d., sedež: Lendavska 1, 9000
Murska
Sobota,
pod
vložno
št.
1/00308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, statuta in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5039843
Člani nadzornega sveta: Kociper Jožef,
Ivanovski Mitko, Tratnjek Anica, Vitez Štefan,
Ternar Jože in Klepec Stanko, vsi izstopili
27. 9. 1999 ter Gazvoda Franc, Gašperšič
Ksenija, in Škraban Štefan, vstopili 27. 9.
1999.
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 2000:
22220 Drugo tiskarstvo.
Sprememba statuta z dne 27. 9. 1999.

Rg-3681
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00134 z dne 22. 12.
1999 pri subjektu vpisa RADENSKA –
ZVEZDA – DIANA – podjetje za turizem,
gostinstvo in trgovino Murska Sobota
d.o.o., sedež: Trg zmage 8, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/02197/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in dejavnosti družbe s temile podatki:
Matična št.: 5929288
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
15520 Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15850
Proizvodnja testenin; 15910 Proizvodnja žganih pijač; 15960 Proizvodnja piva; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 92610
Obratovanje športnih objektov.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo, sprejeta dne 19. 3.
1999.
Rg-3863
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/00983 z dne 27. 1.
2000 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KUZMA, sedež: Kuzma 20, 9263 Kuzma,
pod vložno št. 1/00138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5085632000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Novak Bernarda, razrešena 31. 8.
1999; ravnatelj Škalič Jožef, Kuzma, Gornji
Slaveči 16, imenovan 1. 9. 1999, zastopa
šolo brez omejitev.
Rg-3864
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/00975 z dne 27. 1.
2000 pri subjektu vpisa ŽIVINOREJSKO
VETERINARSKI ZAVOD ZA POMURJE
p.o., sedež: Štefana Kovača 40, 9000
Murska
Sobota,
pod
vložno
št.
1/00046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5129940
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Slavič Alojz, razrešen 31. 8. 1999;
zastopnik Pucko Janez, razrešen 31. 8.
1999; direktor Slavič Janez, Gornja Radgona, Mladinska 5, imenovan 1. 9. 1999, zastopa zavod z omejitvijo, da sklepa vse pogodbe do višine 10,000.000 SIT, nad tem
zneskom pa po sklepu sveta delavcev.
Rg-3867
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/01274 z dne 2. 2.
2000 pod št. vložka 1/02438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev gospodarskega interesnega združenja s temile
podatki:
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Matična št.: 1483684
Firma: POMURSKI VRT, gospodarsko
interesno združenje
Skrajšana firma: PV, g.i.z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: 9240 Ljutomer, Jureša Cirila 1
Ustanovitelji: Kmetijska zadruga Ljutomerčan Ljutomer z.o.o., Ljutomer, Jureša Cirila
1, vstop 18. 10. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; KAPLICA, Namakalna zadruga z.o.o., Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, vstop 18. 10. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; ZELENI VRT, Kmetijska zadruga – kooperativa
vrtnine – gobe Odranci z.o.o., Črenšovci,
Panonska ulica 33, vstop 18. 10. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Lovrec Josip, Ljutomer, Kidričeva 37,
imenovan 18. 10. 1999, kot vršilec dolžnosti predsednika uprave zastopa združenje
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 2000:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51700
Druga trgovina na debelo; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah.
Rg-3869
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/00988 z dne 31. 1.
2000 pri subjektu vpisa EBNER – gradbeništvo Sebeborci d.o.o., sedež: Sebeborci 34, 9221 Martjanci, pod vložno št.
1/01052/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe, firme in skrajšane firme, družbenikov in poslovnih deležev, dejavnosti ter poslovodje (direktorja) družbe s temile podatki:
Matična št.: 5538190
Firma: GRAD IN LES, izvajanje gradbenih in lesarskih del d.o.o.
Skrajšana firma: GRAD IN LES d.o.o.
Ustanovitelja: Ebner Klaus, izstop 3. 9.
1999; Dovidija Aleksander st., Martjanci, Sebeborci 34, vstop 8. 11. 1991, vložek
1,322.144 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dovidija Aleksander ml., Martjanci, Sebeborci 34, vstop 3. 9. 1999, vložek 1,081.760
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Dovidija Aleksander st., razrešen 3.
9. 1999 kot v.d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Dovidija Aleksander ml., imenovan
3. 9. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 2000:
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja
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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; 21220 Proizvodnja gospodinjskih higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 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; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 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;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Finančni zakup (leasing); 74820
Pakiranje.
Sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 3. 9. 1999.
Rg-3870
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/00106 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa RADGONA, kmetijska zadruga z.o.o., sedež: Partizanska 23,
9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
2/00008/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in pooblastil
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5129915
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kramberger Janez, Lenart, Ul. heroja
Lacka 35, razrešen 4. 4. 1997 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa zadrugo
brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 2000:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
15310 Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15420 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 50102
Trgovina na drobno 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; 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; 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; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina
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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; 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; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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; 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; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., zadruga ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-3873
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/00991 z dne 27. 1.
2000 pri subjektu vpisa POMURSKI TEHNOLOŠKI CENTER, Raziskave in razvoj
d.o.o., sedež: Partizanska 46, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/02152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5893976
Sedež: 9220 Lendava, Partizanska 46
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krapec Danilo, razrešen 30. 4. 1999;
direktor Koveš Arpad, Lendava, Dolnji Lakoš
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4a, imenovan 12. 7. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-3874
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 2000/00243 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/02439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe, pooblaščenke in pooblastilo
upravi za povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 1489305
Firma: MLINOPEK – SKUPNOST, družba pooblaščenka d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9000 Murska Sobota, Industrijska 11
Osnovni kapital: 286,320.000 SIT
Ustanovitelji: Špilak Jože, Prosenjakovci,
Ivanjševci 16, vložek 428.000 SIT, Katančič
Koloman, Beltinci, Gančani 17, vložek
652.000 SIT, Pojbič Denis, Murska Sobota,
Ciril Metodova 62, vložek 90.000 SIT, Čizmazija Bojan, Turnišče, Ulica Štefana Kovača 112, vložek 90.000 SIT, Čizmazija Neža,
Turnišče, Ulica Štefana Kovača 112, vložek
360.000 SIT, Maček Boštjan, Bodonci, Bodonci 1a, vložek 1,678.000 SIT, Fartelj Anica, Puconci, Šalamenci 7, vložek 546.000
SIT, Fister Peter, Murska Sobota, Bakovci,
Vrtna ulica 2, vložek 1,270.000 SIT, Vigali
Cecilija, Murska Sobota, Bakovci, Panonska
39, vložek 360.000 SIT, Težak Janez, Murska Sobota, Stara ulica 3, vložek 316.000
SIT, Sraka Marjan, Murska Sobota,Ulica Zorana Velnarja 8, vložek 226.000 SIT, Gergar
Albina, Križevci, Križevci 12, vložek 360.000
SIT, Gergar Karolina, Križevci, Križevci 12,
vložek 360.000 SIT, Šiplič Emil, Križevci pri
Ljutomeru, Logarovci 66, vložek 624.000
SIT, Gergar Aleksander, Murska Sobota,
Černelavci, Gederovska ulica 16, vložek
4,638.000 SIT, Zadravec Štefan, Turnišče,
Lipa 41, vložek 1,134.000 SIT, Zadravec
Štefan, Turnišče, Lipa 41, vložek 360.000
SIT, Obal Gizela, Rogašovci, Pertoča 6, vložek 624.000 SIT, Šebok Igor, Murska Sobota, Vrtna ulica 8, vložek 4,218.000 SIT,
Džuban Tanja, Moravske Toplice, Dolga ulica 78, vložek 1,630.000 SIT, Kukojica Stanko, Murska Sobota, Ulica Matije Gubca 14,
vložek 624.000 SIT, Mes Aojz, Murska Sobota, Bakovci, Partizanska 9, vložek
624.000 SIT, Balažic Alojz, Beltinci, Dokležovje, Glavna ulica 78, vložek 624.000 SIT,
Zver Štefan, Puconci, Puconci 47, vložek
624.000 SIT, Šalamon Jožef, Murska Sobota, Černelavci, Gajeva ulica 23, vložek
1,988.000 SIT, Mlinarič Marjeta, Murska Sobota, Lendavska ulica 17b, vložek 226.000
SIT, Škerget Marijan, Beltinci, Lipovci 115,
vložek 1,106.000 SIT, Škerget Ivan, Beltinci, Lipovci 115, vložek 360.000 SIT, Gergar
Zoltan, Križevci, Križevci 12, vložek 866.000
SIT, Rituper Gizela, Murska Sobota, Markišavci 8, vložek 360.000 SIT, Džuban Marta,
Moravske Toplice, Dolga ulica 78, vložek
2,752.000 SIT, Merklin Marija, Murska Sobota, Ulica Mikloša Kuzmiča 30, vložek
624.000 SIT, Ščap Jožef, Murska Sobota,
Ulica Nikole Tesla 2, vložek 624.000 SIT,
Šeruga Imre, Murska Sobota, Ulica Zorana
Velnarja 8, vložek 624.000 SIT, Šeruga Marija, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnarja 8,
vložek 756.000 SIT, Sep Ernest, Murska

Sobota, Lendavska ulica 8, vložek 312.000
SIT, Pavlinjek Irena, Murska Sobota, Temlinova ulica 2, vložek 5,058.000 SIT, Santl
Jožef, Grad, Vidonci 79, vložek 360.000
SIT, Santl Elizabeta, Grad, Vidonci 79, vložek 360.000 SIT, Težak Silvia, Murska Sobota, Stara ulica 3, vložek 90.000 SIT, Rogač Majda, Martjanci, Martjanci 65, vložek
360.000 SIT, Gabor Robert, Murska Sobota, Satahovci 23, vložek 1,336.000 SIT,
Pucko Štefan, Turnišče, Lipa 66, vložek
624.000 SIT, Sever Milan, Mačkovci, Pečarovci 10, vložek 100.000 SIT, Vigali Jožef,
Murska Sobota, Bakovci, Mladinska ulica 63,
vložek 624.000 SIT, Šijanec Jelka, Murska
Sobota, Lendavska ulica 17c, vložek
400.000 SIT, Gašparić Dalibor, Murska Sobota, Stara ulica 1, vložek 1,096.000 SIT,
Kovač Jože, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 15, vložek 256.000 SIT, Časar Melita,
Tišina, Tišina 21, vložek 312.000 SIT, Koltaj
Štefan, Prosenjakovci, Prosenjakovci 23, vložek 180.000 SIT, Legen Melita, Beltinci,
Gančani 135a, vložek 312.000 SIT, Tratnjek Mojca, Beltinci, Lipovci 201, vložek
90.000 SIT, Perkič Davorin, Murska Sobota, Veščica 32, vložek 90.000 SIT, Gumilar
Zdenka, Murska Sobota, Lendavska ulica
17a, vložek 214.000 SIT, Sraka Simona,
Beltinci, Lipovci 180e, vložek 90.000 SIT,
Perkič Jasmina, Murska Sobota, Veščica pri
Murski Soboti 32, vložek 90.000 SIT, Katančič Robert, Beltinci, Gančani 17, vložek
672.000 SIT, Perkič Edvard, Murska Sobota, Veščica pri Murski Soboti 32, vložek
1,712.000 SIT, Perkič Ema, Murska Sobota, Veščica pri Murski Soboti 32, vložek
360.000 SIT, Preglej Stevan, Ljutomer, Kidričeva ulica 14, vložek 316.000 SIT, Fister
Anton, Murska Sobota, Bakovci, Soboška
ulica 30, vložek 324.000 SIT, Konkolič Sabina, Murska Sobota, Černelavci, Slovenska
ulica 8, vložek 90.000 SIT, Benko Klaudija,
Murska Sobota, Bakovci, Prečna ulica 21,
vložek 90.000 SIT, Benko Elizabeta, Murska Sobota, Bakovci, Prečna ulica 21, vložek 316.000 SIT, Jošar Metka, Petrovci,
Gornji Petrovci 35, vložek 1,640.000 SIT,
Horvat Matej, Murska Sobota, Šolsko naselje13, vložek 90.000 SIT, Horvat Zdenka,
Murska Sobota, Šolsko naselje 13, vložek
1,838.000 SIT, Fujs Vilma, Puconci, Lemerje 54, vložek 914.000 SIT, Horvat Štefan,
Murska Sobota, Šolsko naselje 13, vložek
316.000 SIT, Smodiš Ludvik, Murska Sobota, Tomšičeva ulica 21, vložek 268.000 SIT,
Kalamar Elek, Križevci, Domanjševci 42, vložek 1,528.000 SIT, Lukač Jožef, Murska
Sobota, Krog, Brodarska ulica 11, vložek
1,000.000 SIT, Trplan Dragica, Gornja Radgona, Pintaričeva cesta 6, vložek 1,562.000
SIT, Vinkovič Helena, Murska Sobota, Partizanska ulica 11, vložek 2,228.000 SIT, Berden Ivanka, Bogojina, Filovci 92, vložek
268.000 SIT, Jerebic Jožefa, Turnišče, Lipa
77, vložek 316.000 SIT, Maučec Franc,
Murska Sobota, Bakovci, Mladinska ulica 68,
vložek 6,950.000 SIT, Fister Silvestra, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 55, vložek
1,052.000 SIT, Flisar Darja, Tišina, Murski
Črnci 26, vložek 90.000 SIT, Benko Franc,
Murska Sobota, Bakovci, Prečna ulica 21,
vložek 1,980.000 SIT, Petrijan Milan, Puconci, Puconci 3, vložek 800.000 SIT, Sukič Milan, Petrovci, Gornji Petrovci 57, vlo-
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žek 1,902.000 SIT, Sukič Milanka, Petrovci, Gornji Petrovci 57, vložek 90.000 SIT,
Sukič Elizabeta, Petrovci, Gornji Petrovci 57,
vložek 316.000 SIT, Sukič Borut, Petrovci,
Gornji Petrovci 57, vložek 180.000 SIT, Dominko Štefan, Turnišče, Kranjčeva ulica 7,
vložek 2,624.000 SIT, Dominko Damjan,
Turnišče, Kranjčeva ulica 7, vložek 90.000
SIT, Somi Irena, Dobrovnik, Dobrovnik 67,
vložek 360.000 SIT, Somi Štefan, Dobrovnik, Dobrovnik 67, vložek 992.000 SIT, Sraka Jelka, Beltinci, Lipovci 180c, vložek
1,600.000 SIT, Bertalanič Franc, Dobrovnik, Dobrovnik 83a, vložek 872.000 SIT,
Berden Drago, Murska Sobota, Nemčavci
1a, vložek 380.000 SIT, Serec Anton, Murska Sobota, Satahovci 2, vložek 800.000
SIT, Serec Anton, Murska Sobota, Satahovci
2, vložek 400.000 SIT, Maučec Goran, Murska Sobota, Bakovci, Mladinska ulica 68,
vložek 780.000 SIT, Kosednar Andrej, Murska Sobota, Bakovci, Prečna ulica 12, vložek 594.000 SIT, Ferčak Robert, Turnišče,
Gomilica 139a, vložek 1,272.000 SIT, Sraka Goran, Beltinci, Lipovci 180c, vložek
180.000 SIT, Pojbič Darja, Murska Sobota,
Ciril Metodova ulica 62, vložek 180.000 SIT,
Ficko Dragica, Rogašovci, Ropoča 58, vložek 268.000 SIT, Drvarič Štefan, Murska
Sobota, Kupšinci 39, vložek 400.000 SIT,
Sever Aleksander, Mačkovci, Dankovci 13,
vložek 1,432.000 SIT, Sever Gizela, Mačkovci, Dankovci 13, vložek 200.000 SIT,
Čahuk Janez, Križevci, Križevci 64, vložek
360.000 SIT, Kardoš Ludvik, Martjanci,
Martjanci 15, vložek 284.000 SIT, Novak
Aleš, Murska Sobota, Bakovci, Mladinska ulica 64, vložek 1,000.000 SIT, Vinkovič Marija, Murska Sobota, Partizanska 11, vložek
360.000 SIT, Antolin Marija, Murska Sobota, Lendavska 6, vložek 624.000 SIT, Turkl
Jožef, Murska Sobota, Kocljeva 4, vložek
624.000 SIT, Vrabelj Stanislav, Apače, Apače 112, vložek 624.000 SIT, Koštrica Simon, Beltinci, Melinci 93, vložek 312.000
SIT, Trplan Robert, Gornja Radgona, Pintaričeva cesta 6, vložek 180.000 SIT, Kardoš
Hedvika, Puconci, Polana 18b, vložek
200.000 SIT, Bergles Simona, Bodonci, Puževci 45, vložek 800.000 SIT, Kavaš Alojz,
Križevci pri Ljutomeru, Bučečovci 15, vložek
500.000 SIT, Ograjenšek Peter, Maribor,
Smetanova ulica 60, vložek 500.000 SIT,
Zadravec Stanislav, Radenci, Janžev vrh 55a,
vložek 500.000 SIT, Jambor Uroš, Murska
Sobota, Šercerjevo naselje 17a, vložek
440.000 SIT, Koltaj Rozalija, Prosenjakovci,
Prosenjakovci 23, vložek 724.000 SIT, Pap
Zoltan, Prosenjakovci, Središče 27, vložek
2,112.000 SIT, Segeri Anton, Rogašovci,
Pertoča 27, vložek 316.000 SIT, Segeri Pavla, Rogašovci, Pertoča 27, vložek 316.000
SIT, Čahuk Sidonija, Križevci, Križevci 64,
vložek 360.000 SIT, Jambor Vladimir, Murska Sobota, Šercerjevo naselje 17a, vložek
1,102.000 SIT, Jambor Katarina, Murska
Sobota, Šercerjevo naselje 17a, vložek
440.000 SIT, Sušec Janez, Cankova, Skakovci 30, vložek 734.000 SIT, Sušec Gabika, Cankova, Skakovci 30, vložek 90.000
SIT, Benko Slavka, Rogašovci, Pertoča 4,
vložek 1,302.000 SIT, Benko Aleš, Rogašovci, Pertoča 4, vložek 90.000 SIT, Kocjan
Franc, Murska Sobota, Krog, Trubarjeva ulica 36, vložek 1,378.000 SIT, Kocjan Anita,
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Murska Sobota, Krog, Trubarjeva ulica 36,
vložek 90.000 SIT, Berden Franc, Bogojina,
Filovci 92, vložek 1,506.000 SIT, Berden
Danijel, Bogojina, Filovci 92, vložek 90.000
SIT, Toplak Vida, Grad, Motovilci 5, vložek
1,208.000 SIT, Toplak Mitja, Grad, Motovilovci 5, vložek 90.000 SIT, Težak Ana, Murska Sobota, Stara ulica 3, vložek 3,382.000
SIT, Težak Anja, Murska Sobota, Stara ulica
3, vložek 90.000 SIT, Konkolič Branko, Murska Sobota, Černelavci, Slovenska 8, vložek
3,128.000 SIT, Konkolič Grega, Murska Sobota, Černelavci, Slovenska 8, vložek
90.000 SIT, Lukač Bernarda, Murska Sobota, Krog, Brodarska 11, vložek 1,000.000
SIT, Lukač Miha, Murska Sobota, Krog, Brodarska 11, vložek 90.000 SIT, Ternar Jožef,
Turnišče, Gomilica 79, vložek 1,264.000
SIT, Ternar Boštjan, Turnišče, Gomilica 79,
vložek 90.000 SIT, Vogrinčič Marjan, Rogašovci, Pertoča 9, vložek 430.000 SIT, Vogrinčič Simon, Cankova, Domajinci 47, vložek 90.000 SIT, Horvat Alojz, Murska Sobota, Nemčavci 2j, vložek 1,746.000 SIT, Horvat Marko, Murska Sobota, Nemčavci 2j,
vložek 90.000 SIT, Pondelek Zoltan, Petrovci, Gornji Petrovci 12f, vložek 398.000 SIT,
Pondelek Uroš, Martjanci, Martjanci 16č, vložek 90.000 SIT, Sraka Tatjana, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnerja 8, vložek
1,000.000 SIT, Sraka Denis, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnerja 8, vložek 90.000
SIT, Mlinarič Marjan, Murska Sobota, Lendavska 17b, vložek 2,608.000 SIT, Mlinarič
Mitja, Murska Sobota, Lendavska 17b, vložek 90.000 SIT, Mlinarič Maša, Murska Sobota, Lendavska 17b, vložek 90.000 SIT,
Rituper Karel, Murska Sobota, Markišavci 8,
vložek 6,872.000 SIT, Rituper Sašo, Murska Sobota, Markišavci 8, vložek 2,090.000
SIT, Rituper Andreja, Murska Sobota, Markišavci 8, vložek 90.000 SIT, Kuzmič Bela,
Murska Sobota, Lendavska 37a, vložek
1,818.000 SIT, Kuzmič Tajana, Murska Sobota, Lendavska 37a, vložek 90.000 SIT,
Preglej Tatjana, Ljutomer, Kidričeva 14, vložek 2,522.000 SIT, Preglej Aleksander, Ljutomer, Kidričeva 14, vložek 90.000 SIT, Preglej Aleš, Ljutomer, Kidričeva 14, vložek
90.000 SIT, Kuzmič Goran, Murska Sobota,
Lendavska 37a, vložek 90.000 SIT, Pintarič
Tibor, Martjanci, Martjanci 20, vložek
848.000 SIT, Pintarič Aleš, Martjanci, Martjanci 20, vložek 90.000 SIT, Pintarič Petra,
Martjanci, Martjanci 20, vložek 90.000 SIT,
Hari Bernarda, Moravske Toplice, Na bregu
2, vložek 1,590.000 SIT, Hari Goran, Moravske Toplice, Na bregu 2, vložek 90.000
SIT, Hari Staša, Moravske Toplice, Na bregu
2, vložek 90.000 SIT, Vinkovič Branko, Murska Sobota, Partizanska 11, vložek
2,702.000 SIT, Vinkovič Tadej, Murska Sobota, Partizanska 11, vložek 90.000 SIT,
Vinkovič Matej, Murska Sobota, Partizanska
11, vložek 90.000 SIT, Sarjaš Jožef, Črenšovci, Trnje 40, vložek 1,852.000 SIT, Sarjaš Dino, Črenšovci, Trnje 40, vložek 90.000
SIT, Sarjaš Maša, Črenšovci, Trnje 40, vložek 90.000 SIT, Sarjaš Patricija, Črenšovci,
Trnje 40, vložek 90.000 SIT, Ficko Drago,
Rogašovci, Ropoča 58, vložek 1,640.000
SIT, Ficko Martina, Rogašovci, Ropoča 58,
vložek 90.000 SIT, Ficko Uroš, Rogašovci,
Ropoča 58, vložek 90.000 SIT, Smodiš Erika, Murska Sobota, Tomšičeva ulica 21, vlo-
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žek 8,092.000 SIT, Smodiš Blanka, Murska
Sobota, Tomšičeva ulica 21, vložek 90.000
SIT, Smodiš Blažka, Murska Sobota, Tomšičeva ulica 21, vložek 90.000 SIT, Benko
Petrunela, Murska Sobota, Bakovci, Prečna
21, vložek 360.000 SIT, Petek Kristjan, Beltinci, Ižakovci 163, vložek 90.000 SIT, Peterka Marija, Murska Sobota, Ciril Metodova
ulica 46, vložek 624.000 SIT, Škraban Zlatka, Murska Sobota, Štefana Kuzmiča 27,
vložek 624.000 SIT, Šeruga Milan, Bodonci, Puževci 27, vložek 1,838.000 SIT, Lebar
Karel, Beltinci Lipovci 21, vložek 1,290.000
SIT Fras Alojz, Beltinci, Dokležovje, Murska
ulica 12, vložek 646.000 SIT, Flisar Anton,
Murska Sobota, Prešernova ulica 30, vložek
1,728.000 SIT, Sinic Jožef, Bodonci, Puževci 34, vložek 1,746.000 SIT, Sinic Marta, Bodonci, Puževci 34, vložek 226.000
SIT, Sinic Vilma, Bodonci, Puževci 34, vložek 360.000 SIT, Gomboši Jožef, Murska
Sobota, Bakovci, Soboška ulica 5b, vložek
852.000 SIT, Gomboši Leon, Murska Sobota, Bakovci, Soboška ulica 5b, vložek
90.000 SIT, Žganjar Renata, Murska Sobota, Bakovci, Soboška ulica 5b, vložek
180.000 SIT, Farič Gaby, Murska Sobota,
Černelavci, Dalmatinova ul. 12, vložek
618.000 SIT, Obal Štefan, Murska Sobota,
Bakovci, Kroška ulica 45, vložek 1,000.000
SIT, Šeruga Geza, Bodonci, Puževci 27, vložek 1,408.000 SIT, Šeruga Sidonija, Bodonci, Puževci 27, vložek 316.000 SIT, Gabor Ignac, Bogojina, Filovci 24, vložek
718.000 SIT, Gabor Aleksander, Bogojina,
Filovci 24, vložek 90.000 SIT, Štumpf Anton, Murska Sobota, Bakovci, Kroška ulica
48, vložek 440.000 SIT, Štumpf Mateja,
Murska Sobota, Bakovci, Kroška ulica 48,
vložek 90.000 SIT, Šeruga Andrej, Murska
Sobota, Borovnjakova ulica 22, vložek
442.000 SIT, Fartelj Igor, Puconci, Šalamenci 7, vložek 700.000 SIT, Domonkoš Srečko, Bogojina, Filovci 169, vložek 500.000
SIT, Malačič Jože, Martjanci, Andrejci 45,
vložek 200.000 SIT, Novak Alojz, Murska
Sobota, Bakovci, Mlinska ulica 9, vložek
520.000 SIT, Rajner Franc, Beltinci, Lipovci
87, vložek 656.000 SIT, Panker Dušan, Beltinci, Bratonci 61, vložek 500.000 SIT, Flisar Stanko, Tišina, Murski Črnci 26, vložek
2,072.000 SIT, Vidonja Kristjan, Puconci,
Lemerje 15, vložek 180.000 SIT, Markoja
Damjan, Turnišče, Renkovci 141a, vložek
500.000 SIT, Čizmazija Jože, Turnišče, Čevljarska ulica 14, vložek 756.000 SIT, Kulič
Bela, Murska Sobota, Mikloša Kuzmiča 43,
vložek 1,712.000 SIT, Ružič Sabina, Cankova, Korovci 46, vložek 1,280.000 SIT,
Berden Franc, Bogojina, Filovci 92, vložek
590.000 SIT, Gomboc Darinka, Cankova,
Skakovci 42, vložek 1,300.000 SIT, Toplak
Štefanija, Turnišče, Renkovci 58b, vložek
468.000 SIT, Žalig Andrej, Beltinci, Ižakovci
91, vložek 200.000 SIT, Vereš Cvetka, Beltinci, Ižakovci 95, vložek 670.000 SIT, Čurič
Ana, Črenšovci, Trnje 61, vložek 360.000
SIT, Čurič Ivan, Črenšovci, Trnje 61, vložek
624.000 SIT, Horvat Silva, Cankova, Cankova 61, vložek 200.000 SIT, Štesl Branko,
Kuzma, Gornji Slaveči 111, vložek 272.000
SIT, Špilak Nataša, Turnišče, Nedelica 124a,
vložek 90.000 SIT, Špilak Dragica, Turnišče, Nedelica 124a, vložek 90.000 SIT, Horvat Štefan, Bogojina, Bukovnica 9, vložek
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1,290.000 SIT, Horvat Ludvik, Martjanci,
Martjanci 65, vložek 1,400.000 SIT, Forjan
Franc, Murska Sobota, Rakičan, Ul. Štefana
Kovača 41, vložek 2,702.000 SIT, Forjan
Robert, Murska Sobota, Rakičan, Ul. Štefana Kovača 41, vložek 226.000 SIT, Vratar
Renata, Murska Sobota, Rakičan, Prešernova ulica 6, vložek 270.000 SIT, Gujtman
Jožef, Murska Sobota, Rožno naselje 46,
vložek 624.000 SIT, Forjan Darko, Beltinci,
Lipovci 267, vložek 206.000 SIT, Špilak Štefan, Turnišče, Nedelica 124a, vložek
1,634.000 SIT, Vindiš Janez, Beltinci, Gančani 168, vložek 446.000 SIT, Kuhar Leon,
Murska Sobota, Nemčavci 25, vložek
1,322.000 SIT, Žižek Simon, Turnišče, Prvomajska ulica 7, vložek 156.000 SIT, Jerebic Štefan, Turnišče, Lipa 77, vložek
738.000 SIT, Denša Andrej, Turnišče, Gomilica 3a, vložek 156.000 SIT, Ferko Ludvik, Grad, Vidonci 89, vložek 654.000 SIT,
Žižek Valentin, Beltinci, Dokležovje, Trate 32,
vložek 1,484.000 SIT, Lepoša Ernest, Petrovci, Gornji Petrovci 28, vložek 610.000
SIT, Prejac Janez, Ljutomer, Cuber 12, vložek 90.000 SIT, Cor Vijolica, Grad, Kovačevci 31, vložek 1,058.000 SIT, Cor Damir,
Grad, Kovačevci 31, vložek 90.000 SIT, Vidonja Viljem, Puconci, Lemerje 15, vložek
1,000. 000 SIT, Vidonja Nina, Puconci, Lemerje 15, vložek 90.000 SIT, Svetec Peter,
Murska Sobota, Krog, Turbarjeva ulica 28,
vložek 1,640.000 SIT, Svetec Petra, Murska Sobota, Krog, Trubarjeva ulica 28, vložek 90.000 SIT, Novak Dragica, Črenšovci,
Srednja Bistrica 91, vložek 1,860.000 SIT,
Novak Davor, Črenšovci, Srednja Bistrica 91,
vložek 90.000 SIT, Toplak Maja, Turnišče,
Štefana Kovača 54, vložek 1,336.000 SIT,
Toplak Sanja, Turnišče, Štefana Kovača 54,
vložek 90.000 SIT, Bertalanič Karel, Cankova, Cankova 29i, vložek 2,468.000 SIT,
Kreslin Štefan, Črenšovci, Srednja Bistrica
76, vložek 360.000 SIT, Kreslin Marija,
Črenšovci, Srednja Bistrica 76, vložek
360.000 SIT, Gomboc Jožef, Rogašovci,
Pertoča 14, vložek 800.000 SIT, Tkalec Gregor, Črenšovci, Srednja Bistrica 50b, vložek
90.000 SIT, Pozderec Martin, Beltinci, Melinci 91, vložek 360.000 SIT, Pozderec Marija, Beltinci, Melinci 91, vložek 360.000
SIT, Premoša Alojz, Beltinci, Melinci 99, vložek 1,598.000 SIT, Zadravec Ana, Turnišče, Lipa 44, vložek 360.000 SIT, Tkalec
Jožef, Črenšovci, Srednja Bistrica 50b, vložek 316.000 SIT, Toplak Alojz, Grad, Motovilci 5, vložek 906.000 SIT, Dundek Nikolaj,
Cankova, Skakovci 71a, vložek 3,028.000
SIT, Kuhar Boris, Puconci, Lemerje 59a, vložek 1,946.000 SIT, Glavač Alojz, Beltinci,
Melinci 88, vložek 624.000 SIT, Glavač Štefanija, Beltinci, Melinci 88, vložek 360.000
SIT, Santl Jožef, Grad, Vidonci 78, vložek
1,048.000 SIT, Pozderec Marjan, Velika Polana, Velika Polana 26, vložek 1,564.000
SIT, Bertalanič Karel, Cankova, Cankova 29i,
vložek 316.000 SIT, Tkalec Štefanija, Črenšovci, Srednja Bistrica 50b, vložek
1,180.000 SIT, Tkalec Damjan, Črenšovci,
Srednja Bistrica 50b, vložek 90.000 SIT,
Tivadar Stanislav, Moravske Toplice, Tešanovci 56a, vložek 1,610.000 SIT, Tivadar
Tadej, Moravske Toplice, Tešanovci 56a, vložek 90.000 SIT, Tratnjek Jožef, Beltinci, Lipovci 201, vložek 90.000 SIT, Pojbič Karel,
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Murska Sobota, Ciril Metodova 62, vložek
23,272.000 SIT, Šeruga Marjan, Murska Sobota, Borovnjakova ulica 22, vložek
15.992.000 SIT, Lacko Franc, Turnišče, Ulica Štefana Kovača 54, vložek 9,446.000
SIT, Glavač Alojz, Beltinci, Melinci 3e, vložek
11,628.000 SIT, vsi vstopili 28. 1. 2000,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pojbič Karel, imenovan 28. 1. 2000,
zastopa družbo samostojno, posamično in
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Šeruga Marjan,
Lacko Franc in Glavač Alojz, vstopili 28. 1.
2000.
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; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
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; 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; 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; 52110 Trgovina na drobno v nes-

pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 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; 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; 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; 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;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 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; 65210
Finančni zakup (leasing); 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; 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; 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 Arhitektur-
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no in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
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;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske, revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijske dejavnosti in pod šifro 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje, ne arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 41.
čl. statuta z dne 28. 1. 2000, da ima za
dobo pet let od 28. 1. 2000 za
143,160.000 SIT odobrenega kapitala.
Rg-3875
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/01134 z dne 31. 1.
2000 pri subjektu vpisa NAFTA LENDAVA,
proizvodnja naftnih derivatov d.o.o., sedež: Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/02116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1328255
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 2000:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 40200
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 10. 1999.
Rg-3876
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00004 z dne 20. 12.
1999 pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI
DOM LENDAVA – EGESZEGHAZ LENDVA
sedež: Kidričeva 34, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
dejavnosti, pooblastil in osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5801923
Sedež: 9220 Lendava, Kidričeva 34
Ustanovitelji: Skupščina občine Lendava,
izstop 23. 12. 1997; Občina Lendava, Lendava, Trg ljudske pravice 5, vstop 24. 12.
1997, odgovornost: odgovarja do določene
višine; Občina Črenšovci, Črenšovci, Prekmurske čete 20, vstop 24. 12. 1997, odgovornost: odgovarja do določene višine; Občina Turnišče, Turnišče, Štefana Kovača 73,
vstop 24. 12. 1997, odgovornost: odgovarja do določene višine; Občina Kobilje, Dobrovnik, Kobilje 35, vstop 24. 12. 1997,

Št.

odgovornost: odgovarja do določene višine;
Občina Odranci, Odranci, Panonska 33, vstop 24. 12. 1997, odgovornost: odgovarja
do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jerebic Alojz, razrešen 18. 10. 1998; direktorica Koveš Novak Katarina, Lendava, Partizanska 67, imenovana 19. 10. 1998, zastopa z omejitvijo, da sklepa pravne posle v
zvezi z nepremičninami, po sklepu sveta zavoda in s soglasjem ustanoviteljev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 85121
Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, zavod ne opravlja revizijske dejavnosti in davčnega svetovanja.
Rg-3878
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/00182 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa ARHITEKT-DUGAR, arhitektura, inženiring, interieri in design, Murska Sobota d.o.o., sedež: Slovenska 39, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01744/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, dejavnosti in spremembo akta družbe s temile podatki:
Matična št.: 5795273
Firma: ARHITEKT – DUGAR, arhitektura, inženiring, interieri in design d.o.o.
Skrajšana firma: ARHITEKT – DUGAR
d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Rakičan,
Cvetkova 53
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelj: Dugar Ignac, Murska Sobota, Lendavska 23, vstop 24. 3. 1992, vložek
2,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana dne 20. 1. 2000:
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 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.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 2000:
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
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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;
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 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; 26120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 26700
Obdelava naravnega kamna; 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.;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 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;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih 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
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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; 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;
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; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
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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; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 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; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
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; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter raču-
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nalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
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;
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; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85200
Veterinarstvo; 85311 Dejavnost domov za starejše; 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;
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.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 18.
11. 1999.
Rg-4468
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00431 z dne 22. 11.
1999 pri subjektu vpisa POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA 2 d.d., sedež: Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/02372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta delniške družbe s temile podatki:
Matična št.: 1317539
Sprememba statuta z dne 13. 7. 1999.
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