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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-4192
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 99/02985 z dne 20. 12. 1999 pod št.
vložka 1/07050/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1459279
Firma: AS & P, d.o.o., posredovanje

dela in ostale poslovne storitve, Celje
Skrajšana firma: AS & P, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Miklošičeva 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: MLADINSKI CENTER CE-

LJE, zavod za kulturo, izobraževanje in turi-
zem mladih, Celje, Mariborska 2, vstopil
27. 9. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristan Primož, Celje, Pečovnik 48a,
imenovan 27. 9. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132

Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmo-
gljivostmi; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnihbarih; 55510
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-

metnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Opomba: pri dejavnosti 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti.

Rg-4193
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00520 z dne 30. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KARRIER, trgovina meša-
nega blaga Loka pri Žusmu, Loka pri
Žusmu 18a, d.o.o., sedež: Loka pri Žu-
smu 18a, 3223 Loka pri Žusmu, pod
vložno št. 1/01484/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5379881
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
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ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja krmil; 1572 Pro-
izvodnja hrane za hišne živali; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;

5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55239 Dru-
ge nastanitv eza krajši čas; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalni-
ških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Opombi: pri šifri G 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 5. 1999.

Rg-4194
Okrožno sodišče Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00649 z dne 30. 12. 1999
pri subjektu vpisa LIMAKS, zastopanje,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 36, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/06059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5850061

Dejavnost, izbrisana 30. 12. 1999:
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999:
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 6. 1999.

Rg-4211
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 99/00202 z dne 22. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MITA – TRADE, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Griže, Migojni-
ce 93, sedež: Migojnice 93, 3302 Griže,
pod vložno št. 1/04764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbe-
ne pogodbe, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo zastopnika in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5705452
Osnovni kapital: 5,100.000 SIT
Ustanovitelji: Zupanc Milan, vložil

1,527.800 SIT, in Zupanc Milan ml., vložil
362.200 SIT, oba iz Griž, Migojnice 93,
vstopila 1. 7. 1992, ter Četina Tatjana,
Šempeter, Dobrteša vas 19, vložila
210.000 SIT, vstopila 19. 12. 1993 – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Četina Tatjana in Zupanc Milan st.,
imenovana 8. 4. 1999.

Dejavnost, izbrisana 22. 12. 1999:
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storit-
ve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih gostinskih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 60220 Dejavnost taksistov; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 74400 Oglaševanje; 93040 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1999.
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Rg-4218
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00773 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKA IN GOSPODINJ-
SKA ŠOLA ŠENTJUR, sedež: Cesta na
kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur pri Ce-
lju, pod vložno št. 1/06672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo pri
zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 1214438
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Šket Branko, Šmarje pri Jelšah, Mo-
čle 5, razrešen 29. 3. 1999 in ponovno
imenovan 30. 3. 1999, zastopa šolo brez
omejitev.

Rg-4221
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00675 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KEA, podjetje za trgovino, im-
port-export, d.o.o., sedež: Ul. Franja
Vrunča št. 1, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/02172/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov, osnovnega kapitala, de-
ležev, dejavnosti in zastopnikov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5430046
Firma: KEA, zasebna družba za trgovi-

no, import-export, d.o.o.
Skrajšana firma: KEA, d.o.o.
Sedež: 3230 Šentjur, Lokarje 1a
Osnovni kapital: 2,100.500 SIT
Ustanovitelji: Kukovičič Darko, izstopil

14. 5. 1999; Kukovičič Boštjan, vstopil
30. 10. 1990, vložil 950.500 SIT, ter Ku-
kovičič Ivan in Kukovičič Silva, vstopila
14. 5. 1999, vložila po 575.000 SIT, vsi iz
Šentjurja, Ulica Franja Vrunča 1, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kukovičič Darko, razrešen 14. 5.
1999; direktor Kukovičič Boštjan, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, ter prokuristi Ku-
kovičič Ivan in Kukovičič Metka, vsi trije iz
Šentjurja , Ulica Franja Vrunča 1, in Kotnik
Andreja, Celje, Škapinova ulica 8, imenova-
ni 14. 5. 1992.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7440 Oglaše-
vanje; 7482 Pakiranje; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-

tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 5. 1999.

Rg-4222
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00455 z dne 18. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa OAZA TRADE, podjetje za tr-
govino, turizem, gostinstvo in popravilo
transportnih sredstev, d.o.o., Mariborska
166, Celje, sedež: Mariborska 166,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05291/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo – razširitev dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5747538
Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 52110

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52486 Trgovina na drobno z umetni-
škimi izdelki; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na dro-
bno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 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; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 12. 1999.

Rg-4224
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 98/00278 z dne 24. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa OLJKA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Šmartno ob Paki, Letuš
52, sedež: Letuš 52, 3327 Šmartno ob
Paki, pod vložno št. 1/01500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5395356
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proiz-
vodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posre-
dništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
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tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Storit-
ve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posre-
dništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Opombe: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 11. 1997.

Rg-4230
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1998/01238 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA,
zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje
holding družb, d.d., sedež: Zdraviliški trg
14, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06775/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1277090
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Tišma Marko, razrešen
12. 11. 1998; predsednik uprave Tatalo-
vič Žarko, Ljubljana, Vandotova 21, imeno-
van 7. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-4231
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1998/00910 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MESARSTVO ŠENTJUR, d.d.,
proizvodnja in predelava mesa, sedež:
Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/01074/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika 1. skupščine z dne 15. 9.
1998 ter spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150400
Člani nadzornega sveta: Podreberšek

Darko in Žmahar Vinko, izstopila 15. 9.
1998; Kračun Drago, Smrečnik Silva in
Tržan Rado, vstopili 31. 7. 1996, ter Čret-
nik Milan in Pušnik Anton, vstopila 15. 9.
1998.

Zapisnik skupščine z dne 15. 9. 1998.

Rg-4243

Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg
št. 1999/02922 z dne 11. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PRENOVA, gradbeno in lesar-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Verpete 5,
3213 Frankolovo, pod vložno
št. 1/01006/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi,
povečanje osnovnega kapitala družbe z no-
vimi vložki ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5311543
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Škoflek Karli, Frankolovo,

Verpete 5, vstopil 20. 12. 1989, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Proiz-
vodnja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih plo-
ščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 3611 Proiz-
vodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, 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 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
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deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na

drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 60220 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje.

Opombi: pri šifri G 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri K 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 9. 1999.

Rg-4246
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/02975 z dne 12. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ELPROF, proizvodnja električ-
nih strojev in naprav, d.o.o., sedež: Pol-
zela 122c, 3313 Polzela, pod vložno
št. 1/02237/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5434050
Osnovni kapital: 4,164.436 SIT

Ustanovitelja: Marjetič Peter in Marjetič
Pižorn Erna, oba iz Polzele, Polzela 122c,
vstopila 1. 8. 1990, vložila po 2,082.218
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 12. 1. 2000: 2735
Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 2000: 2735
Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin (zunaj ECSC); 7440 Ogla-
ševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1999.

Rg-4251
Okrožno sodišče Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00795 z dne 19. 1. 2000
pri subjektu vpisa LITHOTEAM & CO, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Ce-
lje, Bevkova 3, sedež: Bevkova 3, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00945/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5306051
Ustanovitelj: Robert Richard Gottfried

Jungmichel, izstopil 14. 3. 1995; Leskov-
šek Branko, Celje, Teharska cesta 80, vsto-
pil 28. 11. 1989, vložil 16,844.277,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proiz-
vodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalni-
ške dejavnosti; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
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razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 4. 1999.

Rg-4255
Okrožno sodišče Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00227 z dne 19. 1. 2000
pri subjektu vpisa ESIKS, Podjetje za eko-
nomsko in davčno svetovanje ter knji-
govodske storitve, d.o.o., Zidani most,
sedež: Zidani most 28a, 1432 Zidani
most, pod vložno št. 1/03642/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo poslovnih deležev
družbenikov, spremembo pri zastopniku in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5585813
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gobec Marjan in Gobec

Jolanda, oba iz Zidanega mostu, Zidani
most 28a, vstopila 3. 2. 1992, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gobec Jolanda, razrešena 30. 10.
1999, in ponovno imenovana 1. 11. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjar-
stvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2670 Obdelava naravnega kamna;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52471
Dejavnost knjigarn; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Opombi: pri šifri G 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 10. 1999.

Rg-4256
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00642 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa RAJMAX, Proizvodnja ALU in
PVC stavbnega pohištva, d.o.o., sedež:
Kozje 45, 3260 Kozje, pod vložno
št. 1/05826/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matičnašt.: 5883504
Sedež: 3260 Kozje, Kozje 52.

Rg-4257
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00638 z dne 14. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MARJANA
NEMCA RADEČE, sedež: Šolska pot 5,
1433 Radeče, pod vložno št. 1/06544/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5924502
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Pal Karolina, razrešena 28. 2.
1999; ravnateljica Zupančič Simona, Rade-
če, Titova 42, imenovana 1. 3. 1999, za-
stopa šolo brez omejitev.

Rg-4260
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00828 z dne 25. 1. 2000 pod št.
vložka 1/07074/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429639
Firma: FORI – TINKO, trgovina in koo-

peracija, d.o.o.
Skrajšana firma: FORI – TINKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Hrastovec 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Forštner Milan, in Forštner

Ivica, oba iz Velenja, Hrastovec 24, vstopila
23. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Forštner Milan, imenovan 23. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2822 Proiz-
vodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transpor-
tnih naprav; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proiz-
vodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3120 Proizvodnja naprav za

distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Opomba: pri dejavnosti 74.14 vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-4266
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/01219 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa DAT – CON, proizvodnja, ser-
vis, trgovina, d.o.o., Polzela, Polzela
136a, sedež: Polzela 136a, 3313 Polze-
la, pod vložno št. 1/04994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje
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osnovnega kapitala družbe iz sredstev
družbe, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5706319
Osnovni kapital: 7,776.600 SIT
Ustanovitelja: Plaskan Breda in Plaskan

Stane, oba iz Polzele, Polzela 136a, vstopi-
la 10. 11. 1992, vložila po 3,888.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stav-
bnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 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 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, oko-
vja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proiz-
vodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 32300 Proizvodnja radijskih in televi-

zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, pre-
izkuševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indus-
trijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3520 Proizvodnja železni-
ških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbil; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-



Stran 6452 / Št. 70 / 8. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 60220 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju tehnologije; 73103 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju dru-
žboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske 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; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Opombe: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti 74.14 vse, razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1999.

Rg-4271
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00860 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa HOTELI ROGAŠKA SLATINA,
d.o.o., sedež: Zdraviliški trg 14, 3250
Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06789/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 1270826
Član nadzornega sveta: Tepeš Bojan, iz-

stopil 11. 5. 1999; Horjak Franc, vstopil
11. 5. 1999.

Rg-4272
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00865 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa LABREX, trgovina, zastopanje,
d.o.o., Celje, sedež: Partizanska 53,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03553/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki, spremembo dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matinča št.: 5578795
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šeško Miran, Celje, Parti-

zanska 53, vstopil 21. 1. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 55100
Dejavnost hotelovin podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74400 Oglaševa-
nje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 6. 1999.

Rg-4279
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00690 z dne 10. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa RIEDENBURG, Gospodarsko
interesno združenje za pospeševanje
razvoja podjetništva, Cesta na Dobrovo
100, Celje, sedež: Cesta na Dobrovo
100, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06206/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in članov združenja, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo pogodbe o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5822033
Firma: GIZ R TIM, gospodarsko inte-

resno združenje za pospeševanje razvo-
ja malega gospodarstva, Žalec

Skrajšana firma: GIZ R TIM Žalec
Sedež: 3310 Žalec, Hmeljarska 1
Ustanovitelja: Berk Zinka, izstopila

14. 11. 1996, Filipančič Alojz, izstopil
25. 10. 1996, Stele Marijan, izstopil 14. 4.
1999, in Meier Ivan, izstopil 14. 4. 1999;
IZVIR, podjetje za svetovanje, inženiring in
trgovino, d.o.o., Žalec, Hmeljarska 1, in STE-
LE MARIJAN, s.p., Spatinova, Kamnik, Kaju-
hova pot 10, vstopila 14. 4. 1999, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi GIZ
z dne 28. 4. 1999.

Rg-4634
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 2000/00047 z dne 14. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠO-
LA, p.o., Celje, Ipavčeva 10, sedež: Ipav-
čeva 10, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00076/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena in ustanovitelja ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083621
Firma: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠO-

LA CELJE
Ustanoviteljica: Svet za zdravstveno in

socialno politiko LRS v sporazumu s Sve-
tom za prosveto in kulturo LRS, izstopil
31. 7. 1997; Republika Slovenija, Ljublja-
na, Gregorčičeva 20, vstopila 31. 7. 1997,
odgovarja omejeno solidarno.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 2000: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 8022 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-4635
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1998/01024 z dne 4. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa PUP, Podjetje za urejanje pro-
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stora, d.d., sedež: Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/06333/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta, dejavno-
sti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5836387
Člani nadzornega sveta: Žemva Franc,

Cokan Ivan in Konec Jožica, izstopili 17. 9.
1998; Tamše Marjan, Štajnpihler Radovan
in Peciga Olga, vstopili 17. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 2000: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 28220 Proiz-
vodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje.

Sprememba statuta z dne 17. 9. 1998.

Rg-4636
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00138 z dne 4. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa HOTELI KD, hotelirstvo in go-
stinstvo, d.d., sedež: Celjska cesta 1,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1253247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Teslič Radovan, razrešen 15. 1.
1999; direktorica Flucher Andreja, Roga-
ška Slatina, Ul. Kozjanskega odreda 23,
imenovana 15. 1. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-4637
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00056 z dne 3. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa HOTELI KD, hotelirstvo in go-
stinstvo, d.d., sedež: Celjska cesta 1,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 15. 1. 1999 in spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1253247
Člana nadzornega sveta: Kodrič Sandi

in Breznik Živana, izstopila 15. 1. 1999;
Zavodnik Franc in Pšeničny Viljem, vstopila
15. 1. 1999.

Zapisnik skupščine z dne 15. 1. 1999.

Rg-4638
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1998/00925 z dne 3. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa ALPOS, industrija kovinskih
izdelkov in opreme, d.d., sedež: Ul. Leo-
na Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/00084/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033438
Član nadzornega sveta: Peče Ljubo je

izstopil 15. 9. 1998.

Rg-4639
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00884 z dne 2. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa CETIS, grafično podjetje, d.d.,
Celje, sedež: Čopova 24, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01476/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042208
Član nadzornega sveta: Teslič Radovan

je izstopil 21. 7. 1999.

Rg-4640
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1998/01030 z dne 2. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa HOTELI KD, hotelirstvo in go-
stinstvo, d.d., sedež: Celjska cesta 1,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1253247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Flucher Andrejka, razrešena
19. 10. 1998; direktor Teslič Radovan,
Ljubljana, Gorkičeva 14, imenovan 19. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4643
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/00511 z dne 7. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa RAZVOJNI CENTER INŽENI-
RINGI CELJE, d.o.o., sedež: Ul. XIV. divi-
zije 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01467/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5204925
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zim-

šek Tone, Celje, Njegoševa 7, razrešen
20. 4. 1999 kot direktor in imenovan za
prokurista, in direktor Rovere Franc, Celje,
Na otoku 3, imenovan 20. 4. 1999, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-4644
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/03357 z dne 7. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa HERNAUS, Profesionalno či-
ščenje, Šalek 89, Velenje, d.o.o., sedež:
Šalek 89, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/01367/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podat-
ki:

Matična št.: 5342198
Firma: HERNAUS, profesionalno či-

ščenje, d.o.o.
Skrajšana firma: HERNAUS, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Kopališka 2
Dejavnost, izbrisana 7. 2. 2000: 9000

Storitve javne higiene.
Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 4543

Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90005
Druge dejavnosti javne higiene.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 11. 1999.

Rg-4645
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/02871 z dne 7. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa KLH AGRO, pridelava hrane,
export, import, d.o.o., sedež: Savinjsko
nabrežje 6, 3270 Laško, pod vložno

št. 1/04263/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5660505
Firma: KLH, proizvodnja, trgovina, sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: KLH, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,108.100 SIT
Ustanovitelj: Drame Ivan, Laško, Rimska

c. 2a, vstopil 29. 10. 1992, vložil 2,108.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 7. 1999.

Rg-4649
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/03206 z dne 3. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa SVETOVALNO IZOBRAŽEVAL-
NI CENTER, Slovenske Konjice, sedež:
Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/00219/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
izbris skrajšane firme in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5052343
Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 6713 Po-

možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile.

Rg-4650
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 1999/03365 z dne 3. 2. 2000 pod št.
vložka 1/07077/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1488350
Firma: MUSAR, čistilni servis in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 1433 Radeče, Gledališka pot 6
Osnovni kapital: 2,526.180 SIT
Ustanovitelja: Musar Jurij in Musar Stani-

slava, oba iz Radeč, Pot na Brod 5, vstopila
14. 12. 1999, vložila po 1,263.090 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Musar Jurij in Musar Stanislava, ime-
novana 14. 12. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-



Stran 6454 / Št. 70 / 8. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne poš-
te; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-4721
Okrožno sodišče Celju je s sklepom Srg

št. 99/00368 z dne 22. 11. 1999 pod št.
vložka 1/07037/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415158
Firma: RAVNJAK & DRUŽABNIKI, pro-

izvodnja, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: RAVNJAK & DRUŽA-

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

odgovornostjo
Sedež: 3215 Loče pri Poljčanah, Lo-

če 61a
Ustanovitelja: Ravnjak Drago in Ravnjak

Terezija, oba iz Loč pri Poljčanah, Loče 61a,
vstopila 18. 3. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: dru-
žbenika Ravnjak Drago in Ravnjak Terezija,
imenovana 18. 3. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin (zunaj ECSC); 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proiz-
vodnja ključavnic, okovja; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-

nje; 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Opombi: pri šifri K 74.12 vse, razen re-
vizijske dejavnosti; pri šifri K 74.60 vse,
razen poizvedovalne dejavnosti in dejavno-
sti zasebnih detektivov.

KOPER

Rg-1662
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02780 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/05737/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1469223
Firma: LAĐ d.o.o. storitve in trgovina
Skrajšana firma: LAĐ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Nazorjev trg 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šmitran Djordjo, Koper,

Nazorjev trg 5, vstop 18. 11. 1999, vložek
1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šmitran Vladimir, Koper, Nazorjev trg 5,
vstop 18. 11. 1999, vložek 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šmitran Djordjo, imenovan 18. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-

metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnosti javne higiene; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-1684
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02768 z
dne 14. 12. 1999 pri subjektu vpisa IDEAL
TURIST, organiziranje ter posredovanje
gostinsko turističnih storitev, d.o.o., Izo-
la, sedež: Emilia Dirolia 9/3, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/01182/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prokurista, spremem-
bo družbenikov in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5360358
Ustanovitelja: Jovanović Ilija, Izola, Emi-

lia Driolia 9/3, vstop 24. 1. 1990, vložek
2,376.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jovanovič Josip, Srbski Brod, BiH, Ulica
Generala Draže 4, vstop 8. 11. 1999, vlo-
žek 264.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Jovanović Josip, imenovan 8. 11.
1999.

Rg-1698
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00971 z
dne 30. 11. 1999 pri subjektu vpisa LIVE,
Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Na terasah 6, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/01308/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, povečanje osnovnega kapitala in de-
leža ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5378818
Firma: LIVE d.o.o., podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve
Sedež: 6310 Izola, Polje 9c-d
Osnovni kapital: 62,312.000 SIT
Ustanovitelj: Vuk Lucijan, Izola, Na tera-

sah 6, vstop 9. 4. 1990, vložek
62,312.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
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; 2214 Izdajanje posnetih
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nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proiz-
vodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radi-
atorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen ko-
tlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega oro-
dja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zo-
bnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transpor-
tnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinj-
stva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, naprav in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva

za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Proiz-
vodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo

s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55301 Dejav-
nost 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 ba-
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rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševa-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12, je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-1700
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02772 z
dne 30. 11. 1999 pri subjektu vpisa
ACOMY, trgovina, posredovanje, d.o.o.,
sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01723/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in poslovnega deleža ter izbris prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5452775
Ustanovitelj: Langella Andrea, izstop

18. 11. 1999; Terrazzan Nicola, Trst, Italija,
Via Bruni 14, vstop 9. 6. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Račnik Irena, razrešena 15. 11.
1999.

Rg-1701
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02618 z
dne 30. 11. 1999 pod št. vložka
1/05727/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1459562
Firma: BIVIJ, gostinstvo in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 6271 Dekani, Dekani b.št.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Petrović Petar, Ankaran,

Regentova 2, vstop 8. 10. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Risek Darko, Ankaran, Oljčna pot 8,
vstop 8. 10. 1999, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petrović Petar, imenovan 8. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Risek Darko, imenovan 8. 10. 1999,
kot tehnični direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 55100 Dejavnost hotelov

in podobnih obratov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55239 Druge nastani-
tve 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 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-1702
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00908 z
dne 30. 11. 1999 pri subjektu vpisa TGZ
IZOLA – Turistično gospodarsko združe-
nje Izola, g.i.z., sedež: Veliki trg 11, 6310
Izola, pod vložno št. 1/05149/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5909546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Franca Igor, razrešen 28. 2. 1999;
zastopnik Pečan Alojz, Izola, Ob starem zi-
dovju 8, imenovan 1. 3. 1997, kot vršilec
dolžnosti direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-1910
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02681
z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa SI-
MAJ ALIČ & PARTNERJI, družba za tran-
sportne, gostinske, trgovske in inženi-
ring storitve, d.n.o., Lucija, sedež: Limi-
njanska 39, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/05008/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča statusno preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, povečanje osnovnega kapitala, dopol-
nitev dejavnosti in spremembo osebe, poo-
blaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5919312
Firma: SIMAJ, družba za inženiring,

tehnično svetovanje in poslovne storit-
ve d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,205.000 SIT
Ustanovitelji: Alič Jana, Portorož, Limi-

njanska 39, Lucija, izstop iz d.n.o. in vstop
v d.o.o. 11. 10. 1999, vložek 400.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Alič Miran, Por-
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torož, Liminjanska 39, Lucija, izstop iz d.n.o.
in vstop v d.o.o. 11. 10. 1999, vložek
400.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Alič Ladislav, Portorož, Liminjanska 39, Lu-
cija, izstop iz d.n.o. in vstop v d.o.o.,
11. 10. 1999, vložek 1,002.750 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Alič Simon, Porto-
rož, Liminjanska 39, Lucija, izstop iz d.n.o.
in vstop v d.o.o. 11. 10. 1999, vložek
400.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alič Simon, razrešen 11. 10. 1999;
direktor Alič Ladislav, imenovan 11. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 2000:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.

Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.n.o.
v d.o.o. na podlagi družbene pogodbe z
dne 11. 10. 1999.

Rg-2111
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02535 z
dne 8. 11. 1999 pri subjektu vpisa PRE –
LINE INTERNATIONAL, proizvodnja, tr-
govina in posredništvo, d.o.o., sedež:
Krožna cesta 62, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/05239/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5970580
Sedež: 6310 Izola, Zaprta ulica 2.

Rg-2122
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02693 z
dne 30. 11. 1999 pri subjektu vpisa PRI-
MORSKI SEJEM, sejmi, marketing, pri-
reditve, trgovina, d.o.o., sedež: Belveder
b. št. 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04258/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo sedeža in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5786347
Sedež: 6000 Koper, Čevljarska 17
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bartolič Nives, Koper, Ki-

dričeva 12, vstop 27. 5. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-

goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 85142 Alternativne obli-
ke zdravljenja; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vide-
ofilmov; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92712 Dejavnost igralnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Izbriše se omejitev pri dejavnosti 5118.
Pri dejavnosti pod šifro 92712, družba
opravlja samo posebne igre na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-2127
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02560 z
dne 2. 12. 1999 pod št. vložka
1/05728/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1459317
Firma: PREFAB, organizacija izvedbe

nepremičninskih projektov za trg d.o.o.
Skrajšana firma: PREFAB d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Zore Perello Go-

dina 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: INTERPRESS, organizaci-

ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
d.o.o., Koper, Zore Perello Godina 2, vstop
16. 9. 1999, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; ALOIS GLOCKEL
HOLZBAU, Gesellschaft mbH, Weinburg,
Avstrija, Lunastrasse 9, vstop 16. 9. 1999,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Glockel Alois, Weinburg, Lunastras-
se 9, imenovan 16. 9. 1999, zastopa druž-
bo skupno in brez omejitev; direktor Brata-
ševec Vid, Koper, Garibaldijeva 14, imeno-
van 16. 9. 1999, zastopa družbo skupno in
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
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lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 6713, družba
opravlja samo dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic.

Rg-2132
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02728 z
dne 20. 12. 1999 pod št. vložka
1/05734/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1470892
Firma: SOJER D & N, trgovina in storit-

ve, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: SOJER D & N, d.o.o.,

Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Volaričeva 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Strle-Sojer Nikica, Postoj-

na, Tržaška 64a, vstop 10. 12. 1999, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sojer Danilo, Postojna, Tržaška 64a,
vstop 10. 12. 1999, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sojer Danilo, imenovan 10. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev; zasto-
pnica Strle-Sojer Nikica, imenovana 10. 12.
1999, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01250 Reja
drugih živali; 01500 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 02010 Gozdarstvo; 02020
Gozdarske storitve; 15110 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja sla-
doleda; 15710 Proizvodnja krmil; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 23200 Proizvodnja naftnih deriva-
tov; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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 ke-
mičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74700 Čiščenje stavb; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93030 Pogre-

bna dejavnost; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120, družba
ne opravlja revizijske dejavnosti.

Rg-2136
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02877 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1488287
Firma: NESP, upravljanje nepremičnin

in agencija, k.d., SPEN, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: NESP, k.d., SPEN,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6276 Pobegi, Ilirija 35
Ustanovitelji: SPEN, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Pobegi, Ilirija 35, vstop
13. 12. 1999, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; en komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ščulac Damjan, Pobegi, Ilirija 35,
imenovan 13. 12. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5112 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
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nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 6713, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic.

Rg-2142
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02712 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468898
Firma: MEDICUS, DR. T., Osnovna,

specialistična in alternativna zdravstve-
na dejavnost, d.o.o. Ilirska Bistrica

Skrajšana firma: MEDICUS, DR. T.
d.o.o. Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Vodni-
kova 12a

Osnovni kapital: 2,207.000 SIT
Ustanovitelj: Trlin Dražen, Ilirska Bistri-

ca, Vodnikova 12, vstop 3. 11. 1999, vlo-
žek 2,207.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trlin Dražen, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1999:
52310 Dejavnost lekarn; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 85121 Osnovna izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52310 družba
opravlja samo prodajo zdravilnih zelišč in
drugih pripravkov.

Rg-2144
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01274 z
dne 27. 12. 1999 pri subjektu vpisa
FAMILY LUNA PARK, prireditve in igre
d.o.o., sedež: Čevljarska 27, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/05017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dru-
žbenikov in poslovnih deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5914841
Ustanovitelj: Cavallaro Alfredo, Mafolu-

ku, Nigerija, Osh Odi 5b, Olapido street,
vstop 29. 11. 1995, vložek 381.015 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cavallaro Ro-
berto, Koper, Krožna cesta 22, vstop 6. 1.
1999, vložek 571.522,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Cavallaro Davide, Bres-
so, Italija, Via Don Gnocchi 27, vstop 6. 1.
1999, vložek 571.522,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-2145
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št.
1999/02750 z dne 28. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa FREETIME, Turistična in špor-

tna agencija, d.o.o., Izola, sedež: Polje
8, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01049/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapita-
la in vložka družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5349737
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Koljenšič Miroslav, Ankaran,

Jadranska cesta 66, vstop 20. 1. 1990, vlo-
žek 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-2624
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03180
z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa GRAD-
BENO PODJETJE GRADIS KOPER, d.d.,
sedež: Obrtniška ul. 15, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01320/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5074967
Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 2000:

1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stav-

bnega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastsnitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
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kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
75250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;9261

Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pod ši-
fro 74.12 družba opravlja vse, razen revizij-
ske dejavnosti; pod šifro 74.60 družba
opravlja samo dejavnost varovanja.

Rg-3023
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02552
z dne 5. 1. 2000 pri subjektu vpisa TO-
MAS, export-import in storitve, d.o.o.
Portorož, sedež: Liminjanska 96, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/02525/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5535794
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 2000:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-3025
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02567
z dne 6. 1. 2000 pri subjektu vpisa SPLO-
ŠNA PLOVBA, podjetje za mednarodne
pomorske prevoze in storitve v pomor-
skem prometu, d.o.o., SPLOŠNA PLOV-
BA, Intern. Shipping and Chartering Ltd.,
sedež: Obala 55, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/00032/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in dopolni-
tev družbene pogodbe ter spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077168
Člani nadzornega sveta: Grahor Andrej,

predsednik, Kostič Branka, namestnica
predsednika, Dobravc-Tatalovič Irena, Pe-
ric Lojze, Zevnik Vladimir, Lampič Peter in
Omerza Igor, vsi vstopili 29. 6. 1999 ter
Grašek Peter, predsednik, Omerza Igor, na-
mestnik predsednika, Loboda Boris, Hada-
lin Boris, Potokar Bruno, Grgurovič Zvoni-
mir, Zevnik Vladimir, Utenkar Jože, Filipčič
Karl in Čendak Bruno, vsi vstopili 17. 9.
1999.

Sprememba družbene pogodbe (preči-
ščeno besedilo) z dne 23. 9. 1999.

Rg-3028
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02585
z dne 7. 1. 2000 pri subjektu vpisa KURO-
NJA & KURONJA KIPS d.n.o. družba za
proizvodnjo in storitve Koper, sedež: Ce-
sta na Markovec 17, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03305/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649358
Sedež: 6000 Koper, Sončna ulica 6
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:

70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetni-

ško in poslovno svetovanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-3029
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02623
z dne 7. 1. 2000 pri subjektu vpisa DDD,
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01757/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo poslovnega deleža, oseb, poo-
blaščenih za zastopanje in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5453615
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Dakič Miloš, Koper, Kova-

čičeva ulica 20, vstop 20. 12. 1990, vlo-
žek 1,651.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dakič Miloš, razrešen 13. 10. 1999
in imenovan za prokurista; direktor Dakič
Zlatko, Koper, Kovačičeva ulica 20, imeno-
van 13. 10. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-3030
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02620
z dne 7. 1. 2000 pri subjektu vpisa HIGO –
Posredništvo, trgovina in poslovne sto-
ritve, d.o.o. Koper, sedež: Vanganel 39b,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01164/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in deleža dru-
žbenice, dopolnitev dejavnosti ter spremem-
bo bivališča družbenice in zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5381185
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Gorup Hilda, Marezi-

ge, Marezige 76, vstop 20. 12. 1994,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gorup Hilda, imenovana 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 7. 1. 2000:
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2621 Proiz-
vodnja gospodinjske in okrasne keramike;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
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Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Rg-3032
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01078
z dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/05750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča samostojnega podjetnika s temile
podatki:

Matična št.: 5618954
Firma: BUBNIČ IVAN, s.p. – AVTOPRE-

VOZNIŠTVO
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 6243 Obrov, Obrov 61b
Ustanovitelj: Bubnič Ivan, Obrov, Obrov

61b, vstop 15. 3. 1999, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bubnič Ivan, imenovan 15. 3. 1999,
zastopa podjetje brez omejitev; prokuristka
Bubnič Dragica, Obrov, Obrov 61b, imeno-
vana 15. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 2000:
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-3031
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02549
z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa
ART-GLAS, podjetje za proizvodnjo in
predelavo stekla, d.o.o., Rodik 72, Kozi-
na, sedež: Rodik 72, 6240 Kozina, pod
vložno št. 1/03825/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča odstop poslovnega de-
leža in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5735734
Ustanovitelja: Resinovič Aljana, Kozina,

Rodik 72, vstop 4. 11. 1992, vložek
832.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Resinovič Iztok, Kozina, Slavniška c. 8,
vstop 23. 9. 1999, vložek 832.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resinovič Iztok, imenovan 23. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3033
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02740
z dne 11. 1. 2000 pod št. vložka

1/05751/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1471112
Firma: AVTOCENTER TAVČAR, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOCENTER TAV-

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta št. 68a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Viktor, Dutovlje, Du-

tovlje št 145, vstop 5. 11. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Viktor, imenovan 5. 11. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 2000:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske 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; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-3036
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01411
z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa
PROACQUA – investicijsko razvojni in-
ženiring, marketing in zastopanje d.o.o.
Koper, sedež: Kumarjeva 1, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov in osebnih podatkov družbenikov, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standar-
dno klasifikacijo dejavnosti ter čistopis dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5704260
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Guštin Jože, Koper, Bidov-

čeva 14, vstop 16. 11. 1992, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sellibara Gilberto, izstop 15. 7. 1999; Tur-
šič Primož, Koper, Kumarjeva 1, vstop
16. 11. 1992, vložek 700.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sellibara Liana, An-
karan, Cehova ulica št. 10, vstop 15. 7.
1999, vložek 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Guštin Andrej, Koper, Bidov-
čeva ulica št. 14, vstop 15. 7. 1999, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetij-
stvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
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šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stav-
bnega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-

nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitni-
ških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dija-
ških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih

gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje špor-
tne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74150 Podjetniško in poslovno
svetovanje; Dejavnost holdingov; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 9231 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
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in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe (preči-
ščeno besedilo) z dne 15. 7. 1999.

Rg-3037
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02785
z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa TRAN-
SPORT KOCJANČIČ, prevozi in storitve,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03227/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5636345
Sedež: 6273 Marezige, Truške 1g.

Rg-3038
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02876
z dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/05753/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1488279
Firma. ALBATROS COMMERCE KO-

REN & CO, trgovina, prevozi, d.n.o.
Skrajšana firma: ALBATROS COMMER-

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

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Garibaldijeva 4
Ustanovitelja: Koren Helena, Koper, Van-

ganelska cesta 45c, vstop 13. 12. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Kvasič Kristjan, Koper, Garibaldijeva
4, vstop 13. 12. 1999, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Koren Helena, imenovana 13. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kvasič Kristjan, imenovan 13. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na

drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74400 Oglaševanje.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic.

Rg-3039
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02514
z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa MO-
TRANS, prometno poslovne storitve, Du-
tovlje 124a d.o.o., sedež: Dutovlje 124a,
6221 Dutvlje, pod vložno št. 1/01305/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, družbenika, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5382041
Firma: MOTRANS, prometnoposlovne

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MOTRANS d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Može Branko, izstop 6. 9.

1999; Može Bojana, Dutovlje, Dutovlje
124a, vstop 6. 9. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Može Branko, razrešen 6. 9. 1999;
direktorica Može Bojana, imenovana 6. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pod šifro 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-3040
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02542
z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa A
DENT, Trgovina in storitve d.o.o. Antona
Boneta 5, Sežana, sedež: Antona Bone-
te 5, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/02429/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standar-
dno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5518687
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 2000:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
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dustrijsko procesno krmiljenje; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s ko-
zmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na dro-
bno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8513 Zobozdrav-
stvena dejavnost; 85141 Samostojne zdrav-
stvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdrav-
niki; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti,
d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-3048
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/00607

z dne 26. 1. 2000 pri subjektu vpisa PIRA
COM, trgovina, posredovanje, storitve,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03550/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, vložka družbenika in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5890802
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tržan, storitve in trgovina

d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 26, vstop
24. 2. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 2000:
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu.

Rg-3049
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01379
z dne 21. 1. 2000 pri subjektu vpisa G.P.G.,
– GOLEDEN PEN GENERATION, družba
za proizvodnjo, trgovino, turizem, špor-
tne dejavnosti, d.o.o., sedež: Vanganel-
ska cesta 16, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05223/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5958644
Osnovni kapital: 3,480.000 SIT
Ustanovitelj: Detoni Darko, Portorož, Se-

mova ul. 21, vstop 8. 8. 1996, vložek
3,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3050
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02518
z dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa HF
SISTEMI, računalniške in finančne storit-
ve in svetovanje ter inženiring d.o.o., Ko-
per, sedež: Pristaniška 31, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02569/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenika in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5534127
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja

št. 19
Ustanovitelj: Hiršman Franc, izstop 21. 5.

1997; Topčievski Jovan, Izola, Zaprta ulica
2, vstop 21. 5. 1997, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hir-
šman Franc, razrešen 21. 5. 1997 kot po-
slovodja na področju komercialnih zadev;
direktor Topčievski Jovan, imenovan 15. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3051
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/00771
z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa LA-
DJEDELNICA IZOLA d.o.o. Izola, sedež:
Cankarjev drevored 23, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/02766/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti, spremembo oseb, po-
oblaščenih za zastopanje in uskladitev dru-
žbene pogodbe z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5553369
Osnovni kapital: 289,110.000 SIT
Ustanovitelji: ADRIA SERVICE YU d.o.o.

Izola, izstop 15. 12. 1994; ADRIATIC, za-
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varovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska
cesta 3a, vstop 14. 7. 1992, vložek
14,802.432 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; CONSULTING d.o.o., Koper, izstop
19. 5. 1994; FINOR d.o.o. Koper, izstop
28. 3. 1994; RIŽANSKI VODOVOD KOPER
p.o., Koper, Ulica 15. maja 13, vstop
14. 7. 1992, vložek 4,943.781 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Abraht Valter, Porto-
rož, Belokrižka 14, vstop 14.7. 1992, vlo-
žek 143.698 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Babič Borut, Izola, Zupančičeva 14,
vstop 14. 7. 1992, vložek 45,984 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Babič Zvonko,
Škofije, Plavje 18a, vstop 14. 7. 1992, vlo-
žek 80.471 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Benčič Peter, izstop 5. 4. 1994; Berga-
masco Patricija, izstop 5. 4. 1994; Bergles
Engelbert, izstop 5. 4. 1994; Bevc Bojan,
izstop 5. 4. 1994; Blekič Vesna, izstop 5. 4.
1994; Bočkor Zlatko, izstop 5. 4. 1994;
Bon Zdenko, Izola, Okt. revolucije 18a,
vstop 14. 7. 1992, vložek 71.848 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bordon Slavko,
izstop 5. 4. 1994; Brezovec Jože, Porto-
rož, Ukmarjeva 14, vstop 14. 7. 1992, vlo-
žek 112.084 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bubnič Damir, Portorož, Strunjan 91,
vstop 14. 7. 1992, vložek 94.840 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Celec Vid, izstop
5. 4. 1994; Cerič Mirsad, izstop 5. 4.
1994; Cilenšek Franko, Izola, Gorkijeva 10,
vstop 14. 7. 1992, vložek 83.344 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Crnošija Oskar,
izstop 5. 4. 1994; Čavar Milosava, izstop
5. 4. 1994; Čavkič Mehmed, Piran, Trubar-
jeva 25, vstop 14. 7. 1992, vložek 63.226
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čendak Jo-
že, izstop 5. 4. 1994; Čendak Vinko, izstop
5. 4. 1994; Černe Dušan, izstop 5. 4.
1994; Černe Lidija, izstop 5. 4. 1994; Čer-
ne Peter, izstop 5. 4. 1994; Čohilj Mario,
izstop 5. 4. 1994; Čop Lidija, izstop 5. 4.
1994; Črnac Marjan, izstop 5. 4. 1994;
Dasovič Miloš, izstop 5. 4. 1994; Delač Ivi-
ca, izstop 5. 4. 1994; Delfar Igor, Portorož,
Semova 15, Lucija, vstop 14. 7. 1992, vlo-
žek 112. 084 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dobrila Marjan, izstop 5. 4. 1994;
Ferhatovič Sead, izstop 5. 4. 1994; Fra-
njčič Franjo, izstop 5. 4. 1994; Franovič
Vida, izstop 5. 4. 1994; Gobec Ralf, Porto-
rož, XXX. divizije 18, vstop 14. 7. 1992,
vložek 14.370 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Godnič Pavel, izstop 5. 4. 1994;
Gombač Franc, izstop 5. 4. 1994; Gorela
Marino, izstop 5. 4. 1994; Grbec Silvo, Se-
čovlje, Raven 24b, vstop 14. 7. 1992, vlo-
žek 155.193 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Grča Miran, izstop 5. 4. 1994; Grča
Natalija, izstop 5. 4. 1994; Grželj Evelina,
izstop 5. 4. 1994; Hatič Mehmedalija, iz-
stop 5. 4. 1994; Haupt Božidar, izstop 5. 4.
1994; Hribar Dragica, izstop 5. 4. 1994;
Hrvatin Marino, izstop 5. 4. 1994; Hrvatin
Zlatan, Izola, Prol. brigad 20, vstop
14. 7. 1992, vložek 60.352 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ilič Livio, izstop 5. 4.
1994; Izmajlov Andrej, Izola, Ilirska 27,
vstop 14. 7. 1992, vložek 178.185 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jakac Guerino,
izstop 5. 4. 1994; Jakac Lučano, izstop
5. 4. 1994; Jakomin Roža, Koper, Dellava-
lijeva 5, vstop 14. 7. 1992, vložek 94.840
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jankulovič

Petar, izstop 5. 4. 1994; Jarič Nikola, iz-
stop 5. 4. 1994; Jelenič Aleksander izstop
5. 4. 1994; Jerkovič Boris, izstop 5. 4.
1994; Jovič Milorad, izstop 5. 4. 1994; Ka-
lin Bogdan, izstop 5. 4. 1994; Kerin Alek-
sander, izstop 5. 4. 1994; Kerin Liljana,
izstop 5. 4. 1994; Klančič Armand, Porto-
rož, Pot pomorščakov 6, vstop
14. 7. 1992, vložek 273.023 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kličič Šefik, izstop
5. 4. 1994; Knafelc Rudolf, izstop 5. 4.
1994; Kneževič Alenka, izstop 5. 4. 1994;
Kobal Igor, izstop 5. 4. 1994; Kocjan Nevi-
jo, izstop 5. 4. 1994; Kocjančič Valter, iz-
stop 5. 4. 1994; Kocjančič Vladimir, izstop
5. 4. 1994; Kodrič Tomaž, Ankaran, Ja-
dranska c. 38, vstop 14. 7. 1992, vložek
28.740 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokalj Marjan, izstop 5. 4. 1994; Košuta
Oskar, Portorož, Obala 99, vstop
14. 7. 1992, vložek 89.092 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kozlovič Bruno, izstop
5. 4. 1994; Kramar Niko, izstop 5. 4. 1994;
Krašovec Jordan, Izola, Kopališka 1, vstop
14. 7. 1992, vložek 103.462 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Krunič Mihajlo, iz-
stop 5. 4. 1994; Kuk Jože, izstop 5. 4.
1994; Kunstelj Mihael, Sečovlje, Parecag
101a, vstop 14. 7. 1992, vložek 264.402
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lapajne
Ivan, izstop 5. 4. 1994; Lasič Miloš Otilij,
Ankaran, Barizoni 16b, vstop 14. 7. 1992,
vložek 129.327 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lučič Dragan, Koper, Valvazorjeva
10, vstop 14. 7. 1992, vložek 17.244 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Macolič Ante,
izstop 5. 4. 1994; Mahmutovič Salko, iz-
stop 5. 4. 1994; Majdak Mladen, izstop
5. 4. 1994; Makovac Boris, izstop 5. 4.
1994; Makovec Žarko, izstop 5. 4. 1994;
Marinac Marta, izstop 5. 4. 1994; Marinac
Umbert, izstop 5. 4. 1994; Marinič Marko,
izstop 5. 4. 1994; Markežič Roberto, Se-
čovlje, Parecag 110, vstop 14. 7. 1992,
vložek 57.480 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Miklošič Pavel, izstop 5. 4. 1994; Mi-
lič Ivan, izstop 5. 4. 1994; Močibob Denis,
izstop 5. 4. 1994; Morato Zvezdan, izstop
5. 4. 1994; Oblak Mitja, izstop 5. 4. 1994;
Oblak Vinko, izstop 5. 4. 1994; Ojdanič
Zdenko, Koper, cesta bratstva 15, vstop
14. 7. 1992, vložek 178.185 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Omeršič Mehmed,
Piran, Razgled 3, vstop 14. 7. 1992, vlo-
žek 77.597 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Padoin Giuliano, Portorož, Prečna 5,
vstop 14. 7. 1992, vložek 48.857 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Patarič Ivan, iz-
stop 5. 4. 1994; Paučnik Miroslav, izstop
5. 4. 1994; Perič Obrad, izstop 5. 4. 1994;
Peternelj Jakob, izstop 5. 4. 1994; Pevec
Drago, Izola, Ljubljanska 13, vstop
14. 7. 1992, vložek 77.597 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pevnik Ladislav, Izola,
IX. korpusa 8, vstop 14. 7. 1992, vložek
255.779 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pigac Ester, Portorož, Ul. NOB 1, vstop
14. 7. 1992, vložek 63.226, SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pijaža Mikelič Žarko,
izstop 5. 4. 1994; Pivk Miran, izstop 5. 4.
1994; Poberaj Loris, izstop 5. 4. 1994; Po-
gačar Slavko, Izola, Malija 97, vstop
14. 7. 1992, vložek 261.527 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Prestrl Janez, Se-
čovlje, Sp. Parecag 77a, vstop

14. 7. 1992, vložek 112.084 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Prica Milan, izstop
5. 4. 1994; Prodan Rajmund, izstop 5. 4.
1994; Radin Katja, Portorož, Ukmarjeva 14,
vstop 14. 7. 1992, vložek 51.730 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Rojc Elvira, izstop
5. 4. 1994; Rudl Stane, izstop 5. 4. 1994;
Rutar Marjan, izstop 5. 4. 1994; Sabadin
Bruno, izstop 5. 4. 1994; Samokec Matija,
izstop 5. 4. 1994; Simčič Dean, izstop 5. 4.
1994; Slavec Valter, Izola, I. Regenta 3,
vstop 14. 7. 1992, vložek 166.688 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Stanič Branko, iz-
stop 5. 4. 1994; Stanič Mario, izstop 5. 4.
1994; Steffe Alessandro, izstop 5. 4. 1994;
Stipančič Gvido, izstop 5. 4. 1994; Stres
Iztok, Izola, Ribniška ul. 14, vstop
14. 7. 1992, vložek 60.352 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sukič Irena, izstop 5. 4.
1994; Šemole Janko, izstop 5. 4. 1994;
Štefanec Gabrijel, izstop 5. 4. 1994; Štifa-
nič Marina, izstop 5. 4. 1994; Štifanič Or-
lando, izstop 5. 4. 1994; Štuva Edi, Izola,
Okt. revolucije 27a, vstop 14. 7. 1992, vlo-
žek 77.597 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ubiparipovič Rajko, izstop 5. 4. 1994;
Urbančič Marija, Izola, Veluščkova 6, vstop
14. 7. 1992, vložek 91.969 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Valussi Mario, izstop
5. 4. 1994; Vatovec Dario, izstop 5. 4.
1994; Vatovec Nadja, izstop 5. 4. 1994;
Vodlan Zvonimir, izstop 5. 4. 1994; Vujič
Obrad, izstop 5. 4. 1994; Zankolič Jadran,
izstop 5. 4. 1994; Žarkovič Veljko, Sečov-
lje, Dragonja 61, vstop 14. 7. 1992, vložek
77.597 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Že-
ger Jasna, izstop 5. 4. 1994; MARINA
d.o.o. Izola, Izola, Elvire Vatovec 4, vstop
14. 7. 1992, vložek 265,489.713 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, izstop 28. 3. 1994;
Ugrin Drago, izstop 5. 4. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Krejačič Roman, Portorož, Senčna
pot 91, razrešen 16. 12. 1998 in imenovan
za predsednika uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev; član uprave Jovanović Mar-
jan, Izola, Cankarjev drevored 4, imenovan
16. 12. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; član uprave Galassi Enrico, Latisana,
Via Aquileia 53, imenovan 16. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Pev-
nik Ladislav, imenovan 16. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 2000:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proiz-
vodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proiz-
vodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
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Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Proiz-
vodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na dro-
bno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posre-
dništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s

kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55301 Dejav-
nost 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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurir-
ska dejavnost, razen javne pošte; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ogla-
ševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 75250 Zaščita
in reševanje pri požarih in nesrečah;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene; 92621 Dejavnost
marin.

Pri dejavnosti pod šifro 6713 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pod ši-
fro 7412 je izvzeta revizijska dejavnost; pod

šifro 7460 družba opravlja samo dejavnost
varovanja objektov in ladjedelnice.

Čistopis družbene pogodbe z dne 1. 2.
1999.

Rg-3052
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02684
z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa SLO-
FREIGHT d.o.o., Pomorska agencija, se-
dež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04683/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in poslovnega deleža
edinega družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5621798
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo na-

brežje 30
Osnovni kapital: 2,185.939 SIT
Ustanovitelj: M&G, S.r.l., Trst, Italija, Via

Roma 18, vstop 27. 1. 1998, vložek
2,185.939 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3053
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03148
z dne 11. 1. 2000 pri subjektu vpisa ELTA,
Proizvodnja, prodaja in montaža hladil-
ne tehnike in avtomatike, d.o.o., Koper,
sedež: Muzčev trg 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01963/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5481350
Firma: ELTA, proizvodnja, prodaja in

montaža hladilne tehnike in avtomatike,
d.o.o.

Skrajšana firma: ELTA d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Premrlova 1.

Rg-3054
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02787
z dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/05752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1471392
Firma: KOMTAR – PETROVIĆ, storitve

in izobraževanje, k.d.
Skrajšana firma: KOMTAR – PETROVIĆ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6257 Pivka, Postojnska 12
Ustanovitelja: Petrović Zoran, Pivka, Po-

stojnska 12, vstop 20. 10. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; in
en komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dru-
žbenik Petrović Zoran, imenovan 20. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 2000:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01250 Reja drugih živali;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 60220 De-
javnost taksistov; 71402 Dejavnost video-
tek; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 92200 Radijska in televi-
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zijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-3055
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02763
z dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/05754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1469118
Firma: MILLENNIUM OPTICS, trgovi-

na z optično opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: MILLENNIUM OPTICS,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabre-

žje 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Cosmacini Marco, Udine,

Italija, V. Padre Reginaldo Giuliani 13, vstop
11. 11. 1999, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cosmacini Marco, imenovan 11. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52488 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-3056
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00073
z dne 18. 1. 2000 pri subjektu vpisa O.T.E.,
Organizzazione tipografica editoriale so-
cieta per azioni, Trst, Via Guido Reni 1,
Rappresentanza, O.T.E. il Piccolo, Ca-
podistria, Župančičeva 39, sedež: Žu-
pančičeva 39, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05108/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5904285
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Geissa Claudio, razrešen 27. 12.
1999; zastopnica Lovrečič Elena, Ankaran,
Hrvatini 49, imenovana 27. 12. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-3057
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02783
z dne 18. 1. 2000 pri subjektu vpisa ALU –
TERM GRADNJE, inženiring, trgovina in

storitve, d.o.o., sedež: Ulica proletarskih
brigad 20, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/05285/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala in deleža družbenice s
temile podatki:

Matična št.: 1126067
Sedež: 6310 Izola, Obrtna ulica 11
Osnovni kapital. 4,123.350 SIT
Ustanoviteljica: Lubiana Ana, Izola, Pit-

tonijeva 7, vstop 6. 2. 1997, vložek
4,123.350 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3058
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00095
z dne 18. 1. 2000 pri subjektu vpisa KLER,
trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Koper, sedež: Pristaniška 2, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5377340
Sedež: 6000 Koper, Vanganelska uli-

ca 14.

Rg-3059
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02836
z dne 18. 1. 2000 pri subjektu vpisa DOTA
– Trgovina, marketing in zastopanje,
d.o.o., Izola, sedež: IX. korpusa 28, 6310
Izola, pod vložno št. 1/03805/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5716446
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mislej Robert, Izola, Ulica IX. korpu-
sa 28, imenovan 1. 12. 1999, kot pomoč-
nik direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 2000:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5163 Tr-

govina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 7220 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-3060
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02837
z dne 18. 1. 2000 pri subjektu vpisa DOTA
– Trgovina, marketing in zastopanje,
d.o.o., Izola – podružnica Prodajalna DO-
TA Koper, sedež: Kidričeva 1, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03805/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 571644601
Sedež: 6000 Koper, Kidričeva 46
Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 2000:

5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
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vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti.

Rg-3061
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03150
z dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/05757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1488546
Firma: MAKELJA & CO., storitve in tr-

govina, d.n.o.
Skrajšana firma: MAKELJA & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Ulica Alojza Va-

lenčiča 4
Ustanovitelja: Makelja Nika Barbara, Izo-

la, Ulica Alojza Valenčiča 4, vstop 22. 12.
1999, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Makelja Tomislav, Ljubljana, Lin-
hartova cesta 11, vstop 22. 12. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Makelja Nika Barbara, imenovana
22. 12. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Makelja Tomislav, imenovan
22. 12. 1999, kot namestnik direktorice za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 2000:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 61100
Pomorski promet; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74120, je izvze-
ta revizijska dejavnost.

Rg-3062
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00070
z dne 18. 1. 2000 pri subjektu vpisa AADD,
Podjetje za marketing, turizem in gostin-
stvo, d.o.o. Portorož, sedež: Senčna pot
85, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02405/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5616794
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska 78
Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 2000:

2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-

zila; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 40103 Druga pro-
izvodnja elektrike; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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 ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje.

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

Rg-3063
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00156
z dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa GRO-
SIST DISCONT BAJT – Trgovina in storit-
ve, d.o.o. Izola, sedež: Dantejeva 2, 6310
Izola, pod vložno št. 1/04235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža družbe in družbenikov ter imenovanje
namestnice direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5752744
Sedež: 6310 Izola, Polje 9e
Ustanovitelja: Bajt Milovan, izstop 11. 1.

2000; Bajt Milica, Izola, Ulica Alojza Valen-
čiča 8, vstop 11. 1. 2000, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bajt Robert, Izola, Ulica oktobrske revo-
lucije 1, vstop 11. 1. 2000, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bajt Milica, imenovana 11. 1.
2000, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-3066
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00002
z dne 25. 1. 2000 pod št. vložka
1/03111/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5623936001
Firma: ANDROMEDA, Trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Koper – Podružnica ELITE
AVTO

Skrajšana firma: ANDROMEDA, d.o.o.
Koper – Podružnica ELITE AVTO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Ustanovitelj: ANDROMEDA, Trgovina in

storitve, d.o.o., Koper, Koper, Šmarska ce-
sta 2, vstop 29. 12. 1999, odgovornost:
vpisana kot ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knafelc Stojan, Ankaran, Frenkova
ulica 5, imenovan 29. 12. 1999, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 2000:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vo-
dnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7415 De-
javnost holdingov; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Pri dejavnosti pod šifro 6713, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pod ši-
fro 92712, družba opravlja samo igre na
igralne avtomate zunaj igralnic.

Rg-3067
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03181
z dne 25. 1. 2000 pri subjektu vpisa AN-
DROMEDA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Koper, sedež: Ferrarska 14, 6000 Ko-
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per, pod vložno št. 1/03111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5623936
Sedež: 6000 Koper, Šmarska cesta 2
Dejavnost, izbrisana dne 25. 1. 2000:

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 2000:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 7415 Dejavnost holdingov.

Čistopis družbene pogodbe z dne
29. 12. 1999.

Rg-3069
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03133
z dne 27. 1. 2000 pri subjektu vpisa DIS-
TRIEST, izvozno uvozno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Partizanska 75a,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/03037/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601703
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 2000:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na de-

belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.

Rg-3070
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/00726
z dne 27. 1. 2000 pri subjektu vpisa ENO-
VARIA GLASS d.o.o. zunanja in notranja
trgovina, Sežana, sedež: Vojkova 4,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/02901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5584124
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 2000:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 6713, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pod šifro 7412, družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-3072
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03132
z dne 27. 1. 2000 pri subjektu vpisa AVTO
HIŠA KRAS, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Dane pri Sežani 9c, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/05664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dru-
žbenikov in poslovnih deležev družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 1415026
Ustanovitelja: Ukmar Bojan, Postojna, Log

4, vstop 10. 5. 1999, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Abram Roman,
Postojna, Volaričeva ulica 26, vstop 3. 12.
1999, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3073
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02997
z dne 27. 1. 2000 pri subjektu vpisa VI-
TAL, storitve in trgovina d.o.o. Koper,
sedež: Cesta Zore Perello Godina 2,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00942/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in izbris prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5368693
Ustanovitelj: Kenda Bojan, Izola, Velu-

ščkova 2, vstop 27. 6. 1997, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Demšar Brigita, izstop 14. 12. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Demšar Brigita, razrešena 14. 12.
1999.

Rg-3074
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03100
z dne 27. 1. 2000 pri subjektu vpisa OBAL-
NE LEKARNE KOPER p.o., PE LEKARNA
KOPER, sedež: Kidričeva 2, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01060/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053781001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Brezovnik Bojana, razrešena
30. 11. 1999 kot vodja enote; zastopnica
Peričič Blanka, Koper, Nazorjev trg 1b, ime-
novana 1. 12. 1999, kot vodja enote zasto-
pa enoto brez omejitev.

Rg-3075
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02873
z dne 27. 1. 2000 pri subjektu vpisa
S.L.I.T., SLOVENSKA LESNA INDUSTRI-
JA IN TRGOVINA d.o.o. Koper, sedež: Voj-
kovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04155/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5779901
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Živic Ciril, razrešen 22. 11. 1999;
prokurist Butalja Silvio, razrešen 22. 11.
1999; direktor Čikovin Otavio, Koper, Gari-
baldijeva 20, imenovan 22. 11. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-3076
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št.
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1999/03137 z dne 27. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa REVAL – Trgovina, turizem in
storitve, d.o.o. Portorož, sedež: Pot po-
morščakov 15d, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/02599/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev, oseb, pooblaščenih za za-
stopanje in čistopis družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5545161
Ustanovitelja: Križman Lara, izstop

26. 11. 1999; Apollonio Zvest, izstop
26. 11. 1999; Praprotnik Mojca, Portorož,
Senčna pot 10a, vstop 18. 4. 1997, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Apollonio Davor, Portorož, Senčna pot
10a, vstop 18. 4. 1997, vložek 5,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Križman Lara, razrešena 26. 11.
1999; prokurist Apollonio Davor, razrešen
26. 11. 1999 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Praprotnik Mojca, imenovana 26. 11.
1999, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Čistopis družbene pogodbe z dne
26. 11. 1999.

Rg-3077
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02657
z dne 27. 1. 2000 pri subjektu vpisa SAN-
DALJ – Trgovinsko posredništvo, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04881/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, dru-
žbenikov, razširitev dejavnosti in spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5890926
Firma: A.G. COMPANY d.o.o. trgovske

storitve in svetovanje
Skrajšana firma: A.G. COMPANY d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Cankarjev drevo-

red 14
Ustanovitelja: Sandalj Vincenzo, izstop

20. 10. 1999; SIMAP SA GENEVE, izstop
20. 10. 1999; Grzetič Andrej, Izola, Can-
karjev drevored 14, vstop 20. 10. 1999,
vložek 1,146.051,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grzetič Barbara, Izola, Cankar-
jev drevored 14, vstop 20. 10. 1999, vlo-
žek 491.165,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grzetič Andrej, razrešen 20. 10.
1999 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Sandalj Vin-
cenzo, razrešen 20. 10. 1999; zastopnica
Grzetič Barbara, imenovana 20. 10. 1999,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 27. 1. 2000:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 2000:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;

5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 64120 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 74400 Ogla-
ševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-

kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713: samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic, pod šifro 7412: razen revizijske de-
javnosti.

Rg-3078
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02519
z dne 21. 1. 2000 pri subjektu vpisa TRIS
kamnoseštvo, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., Kopriva, 6221 Dutovlje. sedež:
Kopriva 40d, 6221 Dutovlje, pod vložno
št. 1/03456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standar-
dno klasifikacijo dejavnosti in čistopis akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5665183
Ustanovitelj: Bele Severin, Dutovlje, Ko-

priva 40d, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,698.422 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bele Guština, izstop 16. 9. 1999; Bele
Simon, izstop 16. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 2000:
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovo-
dne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
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sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242

Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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;

7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pod šifro 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost; pod šifro 92,712 družba oprav-
lja samo dejavnost igralnih avtomatov zunaj
igralnic.

Sprememba akta o ustanovitvi (čistopis)
z dne 16. 9. 1999.

Rg-3079
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št.
1999/02533 z dne 25. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa VA, živilska tehnologija, sto-
ritve in svetovanje, d.o.o. Ilirska Bistri-
ca, sedež: Kosovelova 2a, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/04409/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, dopolnitev dejavno-
sti in spremembo oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5802687
Ustanoviteljica: Valenčič Jože, izstop

22. 9. 1999; Valenčič Antonija, Ilirska Bis-
trica, Kosovelova 2, vstop 22. 9. 1999, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valenčič Jože, razrešen 22. 9. 1999;
direktorica Valenčič Antonija, imenovana
22. 9. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 2000:
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-3081
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02652
z dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa SLO-
CALOR, družba za uvoz-izvoz, inženiring
in storitve d.o.o., Škofije, sedež: Tinjan
69 (Urbanci), 6281 Škofije, pod vložno
št. 1/05220/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:
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Matična št.: 5957834
Ustanovitelj: HUTSCHENREUTHER

MEINHARD – Michael Adolf, izstop
18. 10. 1999; TETT, Technology, Engine-
ering, Transaktion, Trade Aktiengesell-
schaft, Bergisch Gladbach, R Nemčija,
Bergisch Gladbach, vstop 18. 10. 1999,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-3082
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02662
z dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa MON-
TEKO, Trgovsko podjetje, d.o.o. Šmarje,
sedež: Šmarje 10, 6274 Šmarje, pod
vložno št. 1/01025/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča dopolnitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5349729
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 2000:

51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki.

Rg-3083
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02675
z dne 25. 1. 2000 pod št. vložka
1/05763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468626
Firma: EUROMAGO, termosanitarni

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Skladiščna uli-

ca 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Prunk Katja, Komen, Bre-

stovica pri Komnu 1, vstop 15. 10. 1999,
vložek 630.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zazzeron Roberta, Muggia, Italija,
Localita Chiampore 14a, vstop 15. 10.
1999, vložek 1,470.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 2000:
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28520 Splošna me-
hanična dela; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na dro-

bno z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na dro-
bno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 51460 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testenimi, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;

52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55220
Dejavnost kampov; 55239 Druge nastani-
tve 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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 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 re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74820 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.130 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pod šifro 74.120 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-3085
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02685
z dne 25. 1. 2000 pri subjektu vpisa VI-
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SOR, finančne, poslovne in knjigovod-
ske storitve, trgovina in zastopanje,
d.o.o. Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01692/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5720818
Sedež: 6000 Koper, Šmarska cesta 5d.

Rg-3086
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02686
z dne 26. 1. 2000 pri subjektu vpisa BPH
BONA FIDE – Borzna posredniška hiša
d.o.o. Koper, sedež: Cesta Zore Perrello
Godina 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04443/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5807689
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Černetič Simon, razrešen 1. 9.
1999; direktor Pintar Borut, Šmarješke
Toplice, Šmarješke Toplice 251, imeno-
van 1. 9. 1999, kot direktor trgovanja z
vrednostnimi papirji zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-3087
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02687
z dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/05762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468707
Firma: REACT, storitve in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: REACT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Cesta na Marko-

vec 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Fabris Nataša, Koper, Ce-

sta na Markovec 1, vstop 28. 10. 1999,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Piščanec Renato, Dobravlje, Brje
29, vstop 28. 10. 1999, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Fabris Nataša, imenovana 28. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev; zasto-
pnik Piščanec Renato, imenovan 28. 10.
1999, kot namestnik direktorice zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 2000:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5227 Trgovina na drobno v drugih speci-

aliziranih prodajalnah z živili; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pod šifro 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-3088
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02691
z dne 21. 1. 2000 pri subjektu vpisa ŽUJ-
KA, gradbeništvo, čistilne storitve,
uvoz-izvoz, špedicija, d.o.o., sedež: Limi-
njanska ulica 78, Lucija, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/05117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in osnovnega vložka s
temile podatki:

Matična št.: 5930774
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lulić Redžep, Portorož,

Obala 127, Lucija, vstop 12. 2. 1996, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3089
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02705
z dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/05760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468871
Firma: TUŽIN, inženiring, projektira-

nje in izvedba gradbenih del d.o.o. Ko-
per

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Obrtniška ulica 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zorč Klavdij, Izola, Nazorje-

va ulica 10, vstop 28. 10. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorč Klavdij, imenovan 28. 10. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 2000:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523

Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladi-
ščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (le-
asing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
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nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pod šifro 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-3090
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02739
z dne 26. 1. 2000 pri subjektu vpisa GO-
STINSTVO ZORKO, gostinstvo, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Ulica IX. korpu-
sa 1, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/05028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, osnovnih vložkov in prebivališča ustano-
vitelja s temile podatki:

Matična št.: 5919444
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zorko Bruno in Zorko Na-

dica, oba Koper, Bonini 23, vstopila 18. 10.
1995, vložila po 1,250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-3091
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02757
z dne 25. 1. 2000 pri subjektu vpisa FC –
GROUP, projektiranje, proizvodnja, mon-
taža in trgovina specialnih strojev in na-
prav, d.o.o., sedež: Vlahovičeva 11, 6280
Ankaran, pod vložno št. 1/04470/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5804841
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja

19a.

Rg-3092
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02801
z dne 26. 1. 2000 pri subjektu vpisa AVEX,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež:
Vanganelska cesta 6, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02209/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5503434
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 2000:

5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje.

Rg-3093
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02804

z dne 26. 1. 2000 pri subjektu vpisa MEDI-
AMAR – Mednarodna pomorska in špe-
dicijska agencija in trgovina, d.o.o., Ko-
per, sedež: Ferrarska ulica 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5291461
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šilovič Marijan, razrešen 11. 11.
1999; direktor Delija Davor, Rijeka, Hrva-
ška, Ulica 1. maja 22, imenovan 11. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3095
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02807
z dne 25. 1. 2000 pri subjektu vpisa MA-
ERSK HUNGARY KFT, Podružnica v Ko-
pru, v angleškem jeziku: MAERSK
HUNGARY KFT, Koper, Branch Office,
sedež: Pristaniška 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/05681/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1451634
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 8.

Rg-3096
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02809
z dne 25. 1. 2000 pri subjektu vpisa BATA-
GEL & CO., organizacijski inženiring in
posredovanje, d.o.o., Postojna, Tržaška
15, sedež: Tržaška 15, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/00831/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, naslova družbenika, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5323070
Firma: BATAGEL & CO., trgovina, or-

ganizacijski inženiring in posredovanje,
d.o.o., Postojna

Skrajšana firma: BATAGEL & CO., d.o.o.
Postojna

Sedež: 6230 Postojna, Reška c. 7
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelj: Batagelj Marjan, Postojna,

Zalog 28, vstop 27. 11. 1989, vložek
100,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana dne 25. 1. 2000:
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 2000:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij.

Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-
no besedilo) z dne 30. 11. 1999.

Rg-3097
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02811 z
dne 26. 1. 2000 pri subjektu vpisa AGRI-
GEL, trgovina, komercialne in finančne
storitve, d.o.o. Koper, sedež: Pristaniška
8, 6000 Koper, pod vložno št. 1/04532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, vložkov družbenikov in izstop
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5814901
Firma: AGRIGEL, trgovina, komercial-

ne in finančne storitve d.o.o.

Skrajšana firma: AGRIGEL d.o.o.
Sedež: 6215 Divača, Stara Divača 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mihevc Paolo (Pavel), iz-

stop 19. 11. 1999; Domjo Armida, izstop
19. 11. 1999; Kapelj Miran, Divača, Ulica
Stara Divača 13, vstop 21. 3. 1997, vlo-
žek 630.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ciacchi Renato, Milje, Italija, Strada
per Fontanella 7, vstop 21. 3. 1997, vlo-
žek 1,470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3098
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02839 z
dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa MARINA
IZOLA, storitve pomorskega prometa, tu-
rizem in trgovina d.o.o., sedež: Tomažiče-
va 10, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov in
deležev ter dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5609348
Sedež: 6310 Izola, Industrijska ce-

sta 2e
Ustanovitelj: MARKETING GALEB, pod-

jetje za trgovino, svetovanje in marketing
d.o.o. Izola, izstop 30. 11. 1999; INGAL
d.o.o. Izola, Polje 5i, vstop 21. 10. 1999,
vložek 57,580.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 1. 2000:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost vpisana dne 24. 1. 2000:
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-3727
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03154
z dne 2. 2. 2000 pri subjektu vpisa PER-
GAR, trgovina, proizvodnja, montaža in
turizem, Izola, d.o.o., sedež: Cona me-
stne industrije b. š., 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/05457/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža – preime-
novanje ulice s temile podatki:

Matična št.: 1228170
Sedež: 6310 Izola, Industrijska ce-

sta 2d.

Rg-3730
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št.
1999/03173 z dne 2. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa DELFIN, Hotel Zveze društev
upokojencev Slovenije,d .o.o., Izola, Al-
bergo della Associazione delle Societa
dei pensionati di Slovenija, s.r.l. Isola,
sedež: Tomažičeva ulica 10, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/00559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
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me, skrajšane firme, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5090385
Firma: DELFIN, Hotel Zveze društev

upokojencev Slovenije d.o.o., Izola,
Skrajšana firma: DELFIN Hotel ZDUS

d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 208,416.001,70 SIT
Ustanovitelj: Zveza društev upokojencev

Slovenije, Ljubljana, Kebetova 9, vstop
12. 3. 1991, vložek 208,416,001,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 2. 2000:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 2000:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 74400 Oglaševanje;93040 Druge de-
javnosti za nego telesa.

Prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z
dne 18. 11. 1999 in 17. 1. 2000.

Rg-3731
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02857
z dne 2. 2. 2000 pri subjektu vpisa RADI-
EL, proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Koštabona 36,
6274 Šmarje, pod vložno št. 1/03906/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo dru-
žbenika spremembo poslovnega deleža, us-
kladitev dejavnosti in družbeno pogodbo s
temile podatki:

Matična št.: 5876222
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Viler Darko, Šmarje, Koš-

tabona 36, vstop 7. 12. 1994, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
RADIEL, proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Šmarje, Koštabona 36,
vstop 8. 12. 1999, vložek 1,890.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 2. 2000:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 2000:
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.

Čistopis družbene pogodbe z dne 8. 12.
1999.

Rg-3732
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00232
z dne 3. 2. 2000 pri subjektu vpisa AMBI-
ENT ČANDEK, k.d., Gradbeni inženiring,
sedež: Obala 136/7, Lucija, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/05609/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1337556
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 2000:

01132 Sadjarstvo; 0125 Reja drugih živali;
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinar-
skih storitev; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

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

Rg-3734
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00003
z dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/05770/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v No-
vem mestu, spremembo sedeža, dejavno-
sti, omejitev pooblastil osebe, pooblaščene
za zastopanje in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1323393
Firma: KRKA – ZDRAVILIŠČE STRU-

NJAN, zdraviliške, turistične in gostin-
ske storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: KRKA – ZDRAVILIŠČE
STRUNJAN, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6323 Strunjan, Strunjan 148
Osnovni kapital: 3.200,571.429 SIT
Ustanovitelja: KRKA ZDRAVILIŠČA, zdra-

viliške, turistične in gostinske storitve,
d.o.o., Novo mesto, Novo mesto, Germova
ulica 4, vložek 1.632,291.429 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zveza društev vojnih
invalidov Slovenije, Ljubljana, Knezova ulica
2, vstop 3. 3. 1998, vložek 1.568,280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gaspari Miran, Sečovlje, Sv. Peter
87, razrešen 20. 12. 1999 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki potrebuje predhodno
soglasje skupščine za sklepanje poslov, ki
se nanašajo na nabavo, odtujevanje in obre-
menjevanje nepremičnin družbe ter za vse
investicije. Ravno tako potrebuje predho-
dno soglasje skupščine za najemanje poso-
jil za tekoče poslovanje nad višino
50,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 2000:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 15810 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22150 Drugo založništvo; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55304 Dejavnost premičnin gostin-
skih obratov; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55520 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 60230 Drug
kopenski potniški promet; 63300 Dejav-

nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost ko-
zmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Sklep o spremembah družbene pogod-
be z dne 20. 12. 1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vložno št. 1/4054/00.

Rg-3735
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00007
z dne 9. 2. 2000 pri subjektu vpisa INTER-
MEDIA – Inženiring in poslovno svetova-
nje, d.o.o., Izola, sedež: Pot v Pregavor
5, 6310 Izola, pod vložno št. 1/00694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5291348
Sedež: 6310 Izola, Kajuhova ulica 28.

Rg-3739
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št.
1999/01371 z dne 9. 2. 2000 pod št.
vložka 1/05767/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s te-
mile podatki:

Matična št.: 1423304
Firma: ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZA-

VOD BOSSMAN PETER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabre-

žje 38
Ustanovitelj: Bossman Peter, Portorož,

Šolska ulica 17, vstop 30. 7. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bossman Peter, imenovan 30. 7.
1999, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 2000:
8511 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne obli-
ke zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.
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Rg-3852
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02524
z dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa PIV-
KA, perutninarstvo d.d., sedež: Neverke
30, 6256 Košana, pod vložno
št. 1/00266/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 20. 9. 1999 in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5151406
Osnovni kapital: 1.086,399.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 20. 9.

1999, da se osnovni kapital družbe poveča
od dosedanjih 800,000.000 SIT na
1.086,399.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvrši z izdajo 286.399 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednost 1.000
SIT vsaka. Prodajna cena ene delnice v po-
stopku dokapitalizacije znaša 2,074.87 SIT.

Rg-3853
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02663
z dne 27. 1. 2000 pri subjektu vpisa AVTO-
PLUS, trgovina in servisi d.d., Koper, se-
dež: Istrska cesta 55, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02360/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika z
dne 26. 10. 1999 in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5516684
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 2000:

28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-

nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladi-
ščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-

nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 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.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3854
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02789
z dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/05764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1469231
Firma: PRIMOR, inženiring, projekti-

ranje in izvedba d.o.o. Koper
Skrajšana firma: PRIMOR d.o.o. Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Bežkova ulica 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žigante Mitja, Koper, Bež-

kova ulica 6, vstop 23. 11. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žigante Mitja, imenovan 23. 11.
1999, zastopa družbo bree omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 2000:
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stav-
bnega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 70 / 8. 8. 2000 / Stran 6477

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-

govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na dro-
bno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivos-
tmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55239 Druge nastani-
tve 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 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64120 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120

Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov.
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Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posre-
dništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pod šifro 74.12,
je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-3856
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02999
z dne 20. 1. 2000 pri subjektu vpisa IN-
TEREUROPA, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delni-
ška družba, sedež: Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5001684
Člani nadzornega sveta: Jakomin Livij,

predsednik, Čertalič Anica, namestnica
predsednika, Naberšnik Drago, Gačnik Bo-
ris, Kragelj Igor, Kozlevčar Damjana, Jeza
Danica in Tome Srečko, vsi izstopili 2. 12.
1999, ter Jakomin Livij, predsednik, Čerta-
lič Anica, namestnica predsednika, Naber-
šnik Drago, Gačnik Boris, Kragelj Igor, Koz-
levčar Damjana, Jeza Danica in Tome Sreč-
ko, vstopili 3. 12. 1999.

Rg-3857
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03156
z dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa
OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA,
p.o., sedež: Knežak 147, 6253 Knežak,
pod vložno št. 1/00244/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o zavodih, spremembo firme, skrajšano fir-
mo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083796
Firma: OSNOVNA ŠOLA TONETA

TOMŠIČA KNEŽAK
Skrajšana firma: OŠ KNEŽAK
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 2000:

55510 Dejavnost menz; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti.

Rg-3858
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00074
z dne 20. 1. 2000 pri subjektu vpisa CI-
MOS INTERNATIONAL, Avtomobilska in-
dustrija, d.d., sedež: Marežganskega
upora 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00369/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o spremembi osnovnega
kapitala in predlog za vpis spremembe
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5040302
Osnovni kapital: 8.576,848.000 SIT
Vpiše se sklep 3. redne skupščine delni-

ške družbe CIMOS INTERNATIONAL, Avto-
mobilska industrija d.d. Koper, z dne 20. 3.
1999, da se osnovni kapital zmanjša za
1.384,613.000 SIT z razveljavitvijo vseh do-
sedanjih delnic s serijskimi številkami od 1
do 1,384.613.

Hkrati z zmanjšanjem iz predhodnega
odstavka se osnovni kapital poveča s stvar-
nimi vložki za 8.576,848.000 SIT na
8.576,848.000 SIT.

Vpiše se zmanjšanje osnovnega kapitala
zaradi pokrivanja dela nepokrite izgube iz-
kazane v zadnji bilanci stanja na dan 31. 12.
1998 za znesek v višini 1.384,613.000 SIT
na 0 SIT osnovnega kapitala.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z razveljavitvijo vseh delnic družbe.

Vpiše se povečanje osnovnega kapitala
s stvarnimi vložki za 8.576,848.000 SIT na
8.576,848.000 SIT.

Za povečani osnovni kapital se izda
8,576.848 kosov novih navadnih imenskih
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT. Vse
delnice so istega razreda v smislu 178. čle-
na zakona o gospodarskih družbah.

Rg-3860
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00512
z dne 10. 2. 2000 pri subjektu vpisa CU-
NJA, podjetje za špedicijo in storitve,
d.o.o., Sežana, Partizanska 79, sedež:
Partizanska 79, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/00782/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo deležev družbenikov,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in uskladitev ustanovnega akta z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5321832
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Cunja Daniele, Trst, Itali-

ja, Ul. Dell Uva št. 1, vstop 30. 10. 1989,
vložek 1,039.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cunja Vladimir, Trst, Italija, Ul.
Dell Uva št. 1, vstop 15. 7. 1991, vložek
1,039.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hajnrihar Janez, Škofja Loka, Groharje-
vo naselje št. 3, vstop 30. 10. 1989, vlo-
žek 21.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cunja Daniele, razrešena 29. 10.
1999; direktorica Cunja Rob Lilijana, Trst,
Italija, Ul. dell Uva št. 1, imenovana 29. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 2000:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-

tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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 Ce-
stni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
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potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Zaradi uskladitve subjekta z zakonom o
gospodarskih družbah, se sklep o začetku
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, Srg 1445/99 z dne 1. 9.
1999, razveljavi.

LJUBLJANA

Rg-1085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03190 z dne 14. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa OBRTNA ZADRUGA
»OBRT-OPREMA«, z.o.o., sedež: Na Trati
11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01755/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Ustanovitelji: Kušer Daniel, Ljubljana,
Pod jezom 1, vstopil 14. 8. 1992, vložil
121.639 SIT, Kovač Bojan, Koper, Cesta
na Markovec 61, vstopil 2. 9. 1992, vložil
121.639 SIT, Szilagyi Erno, Ljubljana, Bog-
narjeva pot 15, vstopil 13. 8. 1992, vložil
121.541 SIT, Demšar Borut, Ljubljana,
Smoletova ul. 18, vstopil 14. 8. 1992, vlo-
žil 122.740 SIT, Podgoršek Ivan, Vodice,
Polje pri Vodicah 30, vstopil 23. 4. 1999,
vložil 48.800 SIT, Cimperman Zorislava,
Ljubljana, Jadranska ul. 2, vstopila 23. 4.
1999, vložila 48.800 SIT, in Mandoska Bre-
da, Ljubljana, Ob žici 1, vstopila 23. 4.
1999, vložila 48.800 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-1216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03399 z dne 8. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRUCKS, prodaja, servisira-
nje, posredništvo, svetovanje, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Komenda, sedež: Gmajnica
108, 1218 Komenda, pod vložno
št. 1/13092/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža, zapis imena ustanovitelja, za-
stopnika in naslova ustanovitelja in zasto-
pnika, spremembo in uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5512298
Firma: TRUCKS JUHANT, prodaja, ser-

visiranje, posredništvo, svetovanje,
uvoz-izvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: TRUCKS JUHANT,
d.o.o.

Sedež: 1241 Kamnik, Studenca 3b
Ustanovitelja: Juhant Darinka, vstopila

17. 7. 1991, vložila 1,456.378,87 SIT, in
Juhant Jožef-Anton, vstopil 25. 1. 1993,
vložil 208.054,13 SIT, oba iz Kamnika, Stu-
denca 3b, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juhant Jožef-Anton, imenovan
11. 2. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1999.

Rg-2322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09689 z dne 22. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLESNI CENTER FREDIJA NO-
VAKA, d.o.o., Ljubljana-Polje, Zadobrov-
ška 88, sedež: Zadobrovška 88, 1260
Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/13060/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5523010
Firma: FREDIDANCE, plesni center,

d.o.o.
Skrajšana firma: FREDIDANCE, d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

20. 8. 1999.

Rg-2516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10658 z dne 24. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES, Gradbeni ma-
terial in stavbno pohištvo, družba za zu-

nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunaj-
ska cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13565/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5526671
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tehovnik Marko, razrešen 7. 10.
1999; Bibič Mirko, Celje, Cvetlična ulica
21, razrešen 7. 10. 1999 kot zastopnik in
imenovan 8. 10. 1999 za direktorja.

Rg-3276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01141 z dne 11. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32802/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492136
Firma: GANAIR, letalske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GANAIR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Babnik 10
Osnovni kapital; 66,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bric Rudi, Ljubljana, Mo-

kriška ulica 15, PANHOUSE INVES-
TMENTS LIMITED, Maliza court, 4th&8 th
FLOOR, 229 Arch.Makarios, II Ave, Cyprus,
Maliza court, 4 th &7 th Floor, in GANAMM,
d.o.o, Podjetje za trgovino, proizvodnjo, za-
stopstvo, ingeeniring, zunanjo trgovino in
zavarovalništvo, Ljubljana, Malnarjeva 51,
vložili po 22,000.000 SIT – vstopili 27. 12.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Musić Nikola, Ljubljana, Malnarjeva
51, imenovan 27. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6110 Pomorski
promet; 6210 Pomorski promet; 6220 Iz-
redni zračni promet; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-3316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13174 z dne 22. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KLASEK, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Dragomer, sedež:
Dragomerska 2, 1351 Dragomer, pod
vložno št. 1/13675/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnikov in naslova ustanovitelja, us-
kladitev in spremembo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:
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Matična št.: 5525268
Ustanovitelj: Meznarič Darinka, izstopila

19. 12. 1998; Meznarič Jožef, Brezovica,
Vrhniška c. 16, Lukovica, vstopil
13. 11. 1991, vložil 7,096.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Meznarič Darinka, razrešena
19. 12. 1998; direktor Meznarič Jožef, ime-
novan 2. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering).

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 12. 1999.

Rg-3654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01067 z dne 7. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa DIOPTRA, odličnost računalni-
ških rešitev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vi-
ška 29, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, na-
slova ustanovitelja, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5793769
Firma: DIOPTRA, odličnost računalni-

ških rešitev, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 1
Ustanovitelj: Krušič Rok, Begunje, Zgo-

ša 53, vstopil 1. 2. 1996, vložil 1,750.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 7. 2. 2000: 221 Za-
ložništvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 511 Posredništvo; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje;  748 Raznovr-
stne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in dru-
ge kulturne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-

dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posre-
dništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarni-
ških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 1. 2000.

Rg-3887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13581 z dne 2. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa AB-SUPERNOVA, d.o.o., posre-

dništvo in trgovina, sedež: Špruha 33,
1236 Trzin, pod vložno št. 1/30325/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, deleža, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 1198157
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Lubej Una, Ljubljana, Po-

dutiška 69, vstopila 5. 6. 1997, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 11. 1999.

Rg-3895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00328 z dne 9. 2. 2000 pod št. vlož-
ka 1/32789/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491890
Firma: PRETIUM, storitve in svetova-

nje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRETIUM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Fuži-

ne 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pandel Mikuš Ruža, vloži-

la 210.000 SIT, in Mikuš Dušan, vložil
1,890.000 SIT, oba iz Ljubljane, Pot na
Fužine 13, vstopila 23. 12. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Pandel Mikuš Ruža in Mikuš Du-
šan, imenovana 23. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računalni-
ških zapisov; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45310 Električne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52330 Trgovina na drobno s ko-
zmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina

na drobno s športno opremo; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 60220 dejavnost tak-
sistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
75250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85324
Dejavnost varstveno delovnih centrov;
85329 Druge socialne dejavnosti; 90001

Zbiranje in odvoz odpadkov; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene; 92610 Obratova-
nje športnih objektov; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Opombe: pri dejavnosti pod šifro 52.488
razen orožja in streliva; pri dejavnosti pod
šifro 74.120 razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 74.600 samo varovanje.

Rg-3924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12482 z dne 14. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32712/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1471503
Firma: IUV, Invalidsko podjetje za pro-

izvodnjo usnjenih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: IUV-ID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Tržaška ce-

sta 32
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: IUV-Industrija usnja Vrhni-

ka, d.d., Vrhnika, Tržaška cesta 31, vstopi-
la 24. 6. 1999, vložila 2,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jereb Frančišek, Vrhnika, Smrečje
5, imenovan 17. 11. 1999, zastopa družbo
kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 2000: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 85322 Dejavnost in-
validskih organizacij; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-3941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11185 z dne 25. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa UNIQUE, jezikovno izobraže-
vanje, d.o.o., Gabersko 69, Trbovlje, se-
dež: Gabersko 69, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/11545/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478995
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Valentinčič Sanda, Tr-

bovlje, Gabersko 69, vstopila 29. 1. 1991,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 9. 1999.

Rg-3985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04034 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MANUFAKTURA LJUBLJANA,
trgovska družba, d.o.o., sedež: Sloven-
ska 28/I, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5024749
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 8.

Rg-3992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/09881 z dne 7. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa BAJD, podjetje za trgovino, engi-
nering menagement in proizvodnjo, go-
spodarskega značaja, d.o.o., Kamnik,
Steletova 25, sedež: Steletova 25, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/13387/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, naslova sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5530466
Firma: BAJD, inženiring, trgovina in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: BAJD, d.o.o.
Sedež: 1240 Kamnik, Šutna 35
Osnovni kapital: 14,702.000 SIT
Ustanovitelj: Beganović Rogić Olivera,

izstopila 26. 8. 1999; Beganović Salem,
Kamnik, Steletova 25, vstopil 11. 4. 1994,
vložil 14,702.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Beganović Rogić Olivera, razreše-
na 26. 8. 1999; direktor Beganović Salem,
imenovan 26. 8. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 3611 Proiz-
vodnja sedežnega pohištva; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 40300 Oskrba
s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

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

Rg-4032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15431 z dne 24. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa CIM, consulting, inženiring in
marketing, d.o.o., Ljubljana, Prekmurska
ulica 6, sedež: Prekmurska ulica 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02071/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, deležev, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5286166
Firma: CIM, consulting, inženiring in

marketing, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 37,502.000 SIT
Ustanovitelja: Hrovat Mirko Matjaž, Ljub-

ljana, Herbersteinova 14, vstopil
3. 4. 1989, vložil 25,002.533,40 SIT, in
Novak Marjana, Ljubljana, Ul. Metoda Miku-
ža 20, vstopila 10. 7. 1991, vložila
12,499.466,60 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, izbrisana 24. 1. 2000: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 2000: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7415 Dejavnost
holdignov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1999.

Rg-4286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10282 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ENCONET-INTERNATIONAL,
podjetje za opravljanje dejavnosti v
energetiki in ekologiji, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Trdinova 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14393/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
7450/99 – spremembo firme, skrajšane

firme, sedeža, osnovnega kapitala, deležev,
naslova ustanovitelja, dejavnosti in zasto-
pnika ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5542871
Firma: ENCONET-INTERNATIONAL,

energetika in ekologija, d.o.o.
Skrajšana firma: ENCONET-INTERNA-

TIONAL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Debrecin Nenad, Zagreb,

Arnoldova 1, vložil 630.000 SIT, Morvaj Zo-
ran, Zagreb, Varšavska 14, vložil 210.000
SIT, Čavlina Nikola, Zagreb, Augusta Piazze
7, vložil 630.000 SIT, in Feretić Danilo,
Zagreb, Ksaver 39, vložil 630.000 SIT –
vstopili 18. 10. 1991 – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Čavlin Nikola, imenovan
18. 10. 1991; direktor Feretić Danilo, raz-
rešen 15. 9. 1999; prokurist Lazarević Lju-
ba, Škofljica, Dole pri Škofljici 11, imeno-
van 15. 9. 1999; direktorja Debrecin Ne-
nad in Morvaj Zoran, razrešen 15. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
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izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 65210 Finančni zakup (le-
asing); 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, Srg 7450/99 z dne 24. 9.
1999, razveljavi.

Rg-4310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10948 z dne 3. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIOPIN, Proizvodnja elektron-
skih komponent, d.o.o., sedež: Stegne
25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04864/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti, zastopanja in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5336007
Firma: SEMIKRON, d.o.o., proizvodnja

elektronskih komponent
Skrajšana firma: SEMIKRON, d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, Gabrsko 12
Ustanovitelja: Pintar Stanislav in Pintar

Aurelia, izstopila 6. 10. 1999; DIOTEC
HOLDING S.A., 1701 Fribourg, Švica, Ro-
ute de la Glane 7, vstopil 13. 12. 1996,
vložil 39,120.717 SIT in Gornik Mihael,
Hrastnik, Krnice 10, vstopil 6. 10. 1999,
vložil 2,058.985 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Pintar Stanislavu, ki je bil razre-
šen 6. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana 3. 11. 1999: 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-

tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovr-
stne poslovne dejavnosti.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 6. 10. 1999.

Rg-4332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09595 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATRA LJUBLJANA, trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, d.o.o., sedež:
Draveljska 20, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/32100/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1420941
Sedež: 1210 Ljubljana, Gunceljska 37.

Rg-4348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00920 z dne 28. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1492004
Firma: PRISLAN ŠUŠTERŠIČ IN OSTA-

LI, podjetje za svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: PRISLAN ŠUŠTERŠIČ

in ostali, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Milčinskega 75
Ustanovitelja: Prislan Šušteršič Barbara,

Ljubljana, Milčinskega 75, ki odgovarja s
svojim premoženjem, in Prislan Anton, Ljub-
ljana, Podlimbarskega 45, ki je vložil
10.000 SIT in odgovarja do višine nevpla-
čanega vložka, vstopila 5. 1. 2000.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prislan Šušteršič Barbara, imeno-
vana 5. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-4419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
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gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12493 z dne 2. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa SIDRA, vizualne komunikacije,
založba in tisk, d.o.o., sedež: Letališka
30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03467/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5307970
Ustanovitelj: Trop Simon, izstopil 26. 11.

1999; Selan Dragan, Ljubljana, Sostrska ce-
sta 43c, vstopil 30. 9. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-4421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12495 z dne 17. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GOLFTURIST, turizem in rent
agencija, d.o.o., sedež: Trdinova 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04350/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 5111463
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Penko Mitja, Domžale, Ljubljanska ce-
sta 80, imenovan 23. 8. 1999.

Rg-4475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10301 z dne 3. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa DEKORLES, proizvodnja lese-
nih izdelkov in trgovina, d.o.o., Vinice
32, Sodražica, sedež: Vinice 32, 1317
Sodražica, pod vložno št. 1/04968/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5340900
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pogorelc Andrej, razrešen 1. 7.
1999; direktorica Pogorelc Lidija, Sodraži-
ca, Vinice 32, imenovana 1. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1999: 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 7. 1999.

Rg-4488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10964 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu 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 te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1328468
Sedež: 1000 Ljubljana, Obvozna ce-

sta 1.

Rg-4492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11079 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRONIKA VIDONJA, pro-
izvodno-trgovsko podjetje in trgovina z
industrijsko elektroniko, d.o.o., Ljubljana,
Saškova 12, sedež: Saškova 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09634/00 vpi-
salo sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5436435
Firma: ELVI, Proizvodnja, Trgovina In-

ženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELVI, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 3210

Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proiz-
vodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetij-
stva in sorodnih dejavnosti; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 25. 10. 1999.

Rg-4506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11555 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SAVAINVEST, podjetje za po-
slovno svetovanje, investiranje in uprav-
ljanje, d.o.o., sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29565/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, zastopnikov in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 1213415
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 7
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lah Mojca, razrešena 6. 10.
1999; direktor Bogunović Dragan, Prijedor,
Ništavci 29, imenovan 6. 10. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 10. 1999.
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Rg-4505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11553 z dne 15. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SORKO, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Voj-
kova 179, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23436/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5791731
Firma: BIROGROS, podjetje za storit-

ve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIROGROS, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Smerdujeva 22
Osnovni kapital: 2,101.762 SIT
Ustanovitelja: Avšič Klemen in Avšič Sil-

va, izstopila 8. 11. 1999; Rajh Minka, Ljub-
ljana, Pot v Hrastovec 21, in Rajh Vladimir,
Ljubljana, Smerdujeva 22, vstopila 8. 11.
1999, vložila po 1,050.881 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Avšič Klemen, razrešen 8. 11. 1999; di-
rektor Rajh Vladimir, imenovan 8. 11. 1999.

Dejavnost, izbrisana 15. 12. 1999:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1999: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 11. 1999.

Rg-4525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13024 z dne 18. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MIMARA AGENCY, podjetje za
trgovino, turizem in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17530/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5662028
Firma: MIMARA, podjetje za trgovino

in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MIMARA, d.o.o.
Sedež: 1211 Šmartno pod Šmarno

goro, Cesta Cirila Kosmača 74
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanoviteljici: Kardum Rukavina Moni-

ka in Kardum Brankica, obe iz Šmartna pod
Šmarno goro, Cesta Cirila Kosmača 74,
vstopili 3. 12. 1999, vložili po 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-

jalnah; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po poš-
ti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1999.

Rg-6227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14003 z dne 30. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32660/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483510
Firma: LOGA – PRO, gostinstvo in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LOGA – PRO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Omahnova 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gmeiner Gašper, Ljublja-

na, Omahnova ulica 20, in Sivec Alojz, Ljub-
ljana, Bratovševa ploščad 4, vstopila

10. 12. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gmeiner Gašper in prokurist Sivec
Alojz, imenovana 10. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki;  5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
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ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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, otro-
ško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00632 z dne 19. 1. 2000 pri subjektu
vpisa REŠEVALEC, prevozi bolnikov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tugomerjeva 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25073/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, deležev, za-
stopnikov in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824621
Sedež: 1000 Ljubljana, Hrvatski trg 3
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: Šipoš Andrej, Dol pri Ljub-

ljani, Vinje 56, Staniša Ivan, Ljubljana, Reška
33, Rebec Boris, Ljubljana, Dunajska 61, in
Ruparčič Miha, Ljubljana, Brodarjev trg 10,
vstopili 14. 1. 1994, vložili po 3,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Šipoš Andrej, imenovan 6. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 12. 1999.

Rg-2859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00161 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa CLAS COMMERCE, Družba za
trgovino, transport in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Leninov trg 19, 1260
Ljubljana Moste, pod vložno
št. 1/20326/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo skrajšane firme, se-
deža, osnovnega kapitala, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi družbe ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5700868
Skrajšana firma: CLAS COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 35
Osnovni kapital: 3,713.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Bogdan, Ljubljana,

Preglov trg 2, vstopil 2. 12. 1992, vložil
3,713.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 26. 1. 2000: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovo-
dne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
930 Druge storitvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 2000: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sa-
djarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412

Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1589 Proiz-
vodnja drugih živil, d.n.; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5225 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing).

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 12. 1999.

Rg-2860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10953 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA COMMERCE TRGOVI-
NA, d.o.o., Trgovsko podjetje, Kotnikova
28, sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo o pri-
pojitvi k družbi ISKRA COMMERCE, d.o.o.,
Ljubljana (1/14069/00), s temile podatki:

Matična št.: 5552664
Pripojitev k družbi ISKRA COMMERCE,

Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28 (vl.
št. 1/14069/00), na podlagi sklepa o pri-
pojitvi z dne 15. 10. 1999 in na podlagi
pogodbe o pripojitvi z dne 15. 10. 1999.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-3132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00635 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa HYPO ALPE ADRIA BANKA,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg Osvobodilne
fronte 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31020/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1319175
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Baričič Andrej, razrešen 15. 12.
1999; prokurista Brunner Harald, Klagen-
furt, Franz-Jonas-Str. 33/3, in Golob Urban,
Trbovlje, Vodenska c. 24, imenovana
15. 12. 1999.

Prokurist Brunner Harald zastopa druž-
bo samo skupaj s članom uprave. Prokurist
Golob Urban zastopa družbo samo skupaj s
članom uprave.

Rg-3133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00634 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa CENTER ZA RAZVOJ IZKAZ-
NIC IN SISTEMOV, Ljubljana, sedež: Po-
ljanski nasip 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30878/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1313444
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 9.
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Rg-3142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01096 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa CENTER ZA PROMOCIJO TU-
RIZMA SLOVENIJE, sedež: Dunajska
156, 1001 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26994/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5918197
Firma: SLOVENSKA NACIONALNA TU-

RISTIČNA ORGANIZACIJA
Dejavnost, izbrisana 26. 1. 2000: 7440

Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 26. 1. 2000: 52610

Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Rg-3146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01157 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ISKRA FERITI, podjetje za pro-
izvodnjo feritov in navitih komponent,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 29,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04835/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dele-
žev, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5045878
Ustanovitelji: ISKRA IEZE HOLDING,

d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, izstopila 27. 2.
1998; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
12. 10. 1992, vložila 583,783.162,34 SIT,
ISKRA, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vsto-
pila 10. 5. 1996, vložila 256,523.102,66
SIT Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana, Du-
najska 56, vstopil 19. 2. 1998, vložil
39,941.988.65 SIT, in enoten poslovni de-
lež upravičencev v višini 136,087.335,35
SIT, ki so ga vložili 23. 2. 1998 – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32200 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 9. 1999.

Rg-3290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04360 z dne 11. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32695/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Celju,
spremembo sedeža in zastopnikov, uskladi-
tev in spremembo dejavnosti ter spremem-
bo akta o uskladitvi s temile podatki:

Matična št.: 5957974
Firma: BARTEC, d.o.o., storitvena

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

govornostjo

Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, C. 9.
avgusta 59

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BARTEC BARLIAN HOL-

DING AKTIENGESELLSCHAFT Max-Eyth-Str
16, D Bad Mergentheim, Nemčija, vstopil
24. 6. 1997, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Drnovšek Borut in direktor Barlian Re-
inhold, razrešena 30. 6. 1999; direktor Bo-
rozan Ratko, Schwalbach am Taunus, Sa-
chsenhausener Strasse 16, imenovan
30. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3150 Proiz-
vodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-

nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74.12 – Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne opravlja revizijskih dejavnosti, od
dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, pa samo menjalnice in zastavljalnice
– omejitve so vpisane pri Okrožnem sodi-
šču v Celju s Srg 3461/94 z dne 18. 10.
1996.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vlož-
no številko 1/02111/00.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 6. 1999.

Rg-3297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01389 z dne 24. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32735/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492217
Firma: BOA, d.o.o., trgovina in storit-

ve, Brezovica pri Ljubljani
Skrajšana firma: BOA, d.o.o., Brezovi-

ca pri Ljubljani
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Malovaška 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Renato in Krajnc

Zdenka, oba iz Brezovice pri Ljubljani, Ma-
lovaška 24, vstopila 30. 12. 1999, vložila
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Krajnc Zdenka in prokurist Kajnc
Renato, imenovana 30. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 2000: 01300
Mešano kmetijstvo; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
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dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-

mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na dro-
bno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na dro-
bno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 55220 Dejavnost kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64110
Dejavnost javne pošte; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 64200 Teleko-
munikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-

pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 74110 Pravno svetovanje; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in vide-
ofilmov; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 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 De-
javnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01022 z dne 26. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32750/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492012
Firma: VMG, d.o.o., Podjetje za go-

stinstvo in catering, Slomškova 9, Ljub-
ljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slomškova 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Verdnik Miroslav, Celje, Tr-

noveljska c. 96, Trnovlje, vstopil 7. 1. 2000,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verdnik Miroslav, imenovan 7. 1.
2000.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 2000: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-3303

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01074 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa EKOP, Proizvodnja ekološke
opreme, d.o.o., sedež: Lepovče 23,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/21281/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5728614
Osnovni kapital: 72,000.000 SIT
Ustanovitelji: Trdan Mirjam in Širovnik Ja-

nez, izstopila 30. 12. 1999; Adamič Peter,
Ortnek, Andol 2, Bartol Jože, Ribnica, Grič,
Cesta VIII/16, Debeljak Jože, Ribnica, Žlebič
17, in Koprivec Ladislav, Ribnica, Šeškova
48, vstopili 12. 7. 1994, vložili po 4,482.105
SIT, ter RIKO RIBNICA, d.o.o., Ribniška in-
dustrija kovinske opreme, Ribnica, Lepovče
23, vstopil 30. 12. 1999, vložil 54,071.580
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Trdan Mirjam, ki je bila razrešena
30. 12. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 12. 1999.

Rg-3302

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01088 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa GLOBAL B & C, podjetje za
poslovno svetovanje, investiranje in
upravljanje, d.o.o., sedež: Cankarjevo
nabrežje 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29661/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 1213962
Ustanovitelj: HERAKLITH AG, Furnitz, In-

dustriestrasse 18, izstopil 7. 9. 1999; RHI
AG, Wien, Monnsengasse 35, vstopil 7. 9.
1999, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3304

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01116 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa O.K.S. VESEL & DRUŽBENIKI,
trgovina in posredništvo, d.n.o., sedež:
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29114/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1191519
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 197.

Rg-3305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01119 z dne 31. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa GEMAX, podjetje za marketing,
inženiring, dizaan in trgovino, d.o.o., se-
dež: Tesovnikova 44, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09528/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, deleža in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5463033
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Janez, Ljubljana,

Tesovnikova 44, vstopil 29. 10. 1990, vlo-
žil 2,300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Hočevar Majda, Ljubljana, Tesovni-
kova ul. 44, imenovana 7. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proiz-
vodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proiz-
vodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 1. 2000.

Rg-3309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01118 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa NADIKA, veleprodaja in malo-
prodaja, d.o.o., sedež: Koprska 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24144/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5808022
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hudobivnik Štefan, razrešen 10. 1.
2000; direktor Truta Srečko, Šenčur, Ku-
raltova ul. 12, imenovan 10. 1. 2000.

Rg-3311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01073 z dne 7. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa DENTALIA, Zunanjetrgovinsko
podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 197, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13658/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
in spremembo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5525144
Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 2524 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;

2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 1. 2000.

Rg-3315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11457 z dne 22. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ANDOTEHNA, uvoz-izvoz, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Ribnica, Pre-
šernova 6, sedež: Prešernova 6, 1310
Ribnica, pod vložno št. 1/03520/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža, osnovnega kapi-
tala in deležev, uskladitev in spremembo
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5312809
Firma: ANDOTEHNA, proizvodnja, in-

ženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ANDOTEHNA, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Podgorska uli-

ca 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Andoljšek Anton, Ribnica,

Prešernova 6, in Pogorelec Mojca, Koče-
vje, Podgorska ul. 2, vstopila 12. 12. 1989,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3320 Proiz-
vodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 11. 1999.

Rg-3317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11858 z dne 21. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROING, projektiva in inženi-
ring, d.o.o., sedež: Kopališka 14, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/02429/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5290937
Sedež: 1230 Domžale, Mačkovci 80.

Rg-3318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13175 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOMINALA, podjetje za dav-
čno svetovanje in knjigovodstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Prekmurska 6, sedež: Prek-
murska 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22340/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5747651
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Kemperl Ivana Vanja,

Ljubljana, Vodnikova 8, vstopila
18. 3. 1993, in Kemperl Katarina, Ljublja-
na, Novo Polje, C. IV 28, vstopila 24. 11.
1999, vložili po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zavrl Božidar Franc, razrešen 30. 11.
1999; direktorica Kemperl Katarina, ime-
novana 30. 11. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 11. 1999.

Rg-3319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12390 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ANALIZA, KOMLANC & CO.,
d.n.o., računovodske storitve in davčno
svetovanje, sedež: Pražakova 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31864/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1413481
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 69.

Rg-3320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13173 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ADM TRADE, podjetje za med-
narodno in notranjo trgovino, d.o.o., se-
dež: Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28420/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5952930
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 116.

Rg-3321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12221 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAM-INVEST, podjetje za in-
vesticijski inženiring, d.o.o., sedež: Du-
najska 47, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29438/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1196413
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 7
Dejavnost, izbrisana 20. 12. 1999:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7415 Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7415 Dejavnost holdingov.

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

Rg-3322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10584 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa BITRADE, Podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno, d.o.o., Mengeš,
sedež: Jelovškova 9, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/13421/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, naslova bivališča ustano-
vitelja in zastopnika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5529760
Osnovni kapital: 9,900.000 SIT
Ustanovitelja: Buh Bogomir, Trzin, Na jasi

3, in Cunder Ignac, Mengeš, Jelovškova 9,
vstopila 13. 10. 1991, vložila po 4,950.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dru-
žbenik Buh Bogomir, imenovan
13. 10. 1991, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999:
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 24120 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 24150 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarnih obliki; 24170 Proiz-
vodnja sintetičnega kavčuka v primarni obli-
ki; 24200 Proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 24650 Proiz-
vodnja neposnetih nosilcev zapisa; 24660
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za

vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proiz-
vodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 26610 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja mal-
te; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proiz-
vodnja kovinskega stavnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 35110 Gradnja in popravilo ladij;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 35500 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižute-
rije; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na dro-
bno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
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gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51330 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 51460 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52320
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 52330 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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 igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po poš-
ti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 61100
Pomorski promet; 61200 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vo-
dnem prometu; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarni-
ške 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74150 De-
javnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-

sti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93040 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 10. 1999.

Rg-3323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11519 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRICO, inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Suhadolčanova 37, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04087/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5487307
Osnovni kapital: 4,124.000 SIT
Ustanovitelj: Zelič Bojan, Ljubljana, Suha-

dolčanova 37, vstopil 14. 3. 1991, vložil
4,124.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 11. 1999.

Rg-3325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12223 z dne 21. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa STUDIO MARKETING J.
WALTER THOMPSON INTERNATIONAL,
marketinška agencija, d.o.o., sedež:
Dravska ulica 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5385644
Sedež: 1113 Ljubljana, Vojkova ul. 50.

Rg-3326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12198 z dne 21. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SEJALEC, Kmetijska oprema,
d.o.o., Horjul, Ljubgojna 2, sedež: Ljub-
gojna 2, 1354 Horjul, pod vložno
št. 1/09387/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5427371
Firma: SEJALEC, Kmetijska oprema,

d.o.o., Horjul
Sedež: 1354 Horjul, Ljubgojna 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Prebil Jožef, Horjul, Ljubgoj-

na 2, vstopil 16. 11. 1990, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 11. 1999.

Rg-3328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11096 z dne 17. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa LABACUM, d.o.o., Ljubljana,
izobraževanje, svetovanje, trgovina, pro-
izvodnja, gostinstvo-turizem, Ljubljana
1108, Spodnji Rudnik, C. III/2, sedež:
Spodnji Rudnik, C. III/2, 1108 Ljublja-
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na, pod vložno št. 1/14593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme, uskladitev in spre-
membo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5554837
Firma: LABACUM, izobraževanje, sve-

tovanje, trgovina, proizvodnja, gostin-
stvo-turizem, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LABACUM, d.o.o.,
Ljubljana

Dejavnost, izbrisana 17. 12. 1999:
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil
in dušikovih spojin; 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;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2872 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5551 Dejavnost menz; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 12. 1999.

Rg-3525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/03481 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa FALEONE, družba za trgovino
in svetovanje, d.o.o., sedež: Blatnica 1,
1236 Trzin, pod vložno št. 1/28822/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5997011
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Fabiani Aleksandra,

Škofja Loka, Poljanska 58, vstopila 11. 12.
1996, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa.

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

Rg-3527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03479 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELBA – AVTO, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Špruha
29, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/06005/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5345596
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 28511

Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50302 Trgovina na dro-
bno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 5. 1999.

Rg-3528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03478 z dne 17. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SYPRA, d.o.o., Sistemi proce-
sne avtomatizacije, Stegne 21, Ljublja-
na, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06733/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5385466
Ustanovitelji: Lampe Matjaž, Jere Miro-

slav, Ponikvar Jože, Ponikvar Darko, Bur-
ger Franc, Žontar Andrej, Pavlin Spomen-
ka, Ložar Marko in Ponikvar Mateja, izstopili

7. 6. 1999; Zagožen Peter, Prebold, Mat-
ke 11, vstopil 12. 11. 1990, vložil
2,063.184,35 SIT, ISKRA SYSEN, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Stegne 21, vstopila
7. 6. 1999, vložila 16,026.752,35 SIT, Po-
gačnik Primož, Ljubljana, Predjamska 9,
vstopil 20. 4. 1993, vložil 169.969,15 SIT,
in Mencel Janez, Ig pri Ljubljani, Ig pri Ljub-
ljani 117c, vstopil 12. 11. 1990, vložil
326.999,85 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 6. 1999.

Rg-3529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03326 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MIDEA, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Na-
brežje 24, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/14687/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, deleža, zastopnikov in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5559391
Sedež: 1330 Kočevje, Dolga vas,

Omerzova ulica 10
Ustanovitelj: Palman Andrej, izstopil

4. 6. 1999; Obranovič Roman, Kočevje,
Cesta na Trato 1, vstopil 21. 1. 1997, vlo-
žil 2,280.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Palman Andrej, razrešen 4. 6. 1999;
direktorica Obranovič Diana, Kočevje, Dol-
ga vas, Omerzova ulica 10, imenovana 4. 6.
1999, zastopa družbo posamično brez
omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 4. 6. 1999.

Rg-3535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01732 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa NORICUM, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brilejeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21162/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5700850
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mavrič Franc, Ljubljana, Bri-

lejeva 8, vstopil 30. 11. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 3. 1999.

Rg-3536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00080 z dne 10. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAKRA INTERNATIONAL,
družba za zastopanje, d.o.o., sedež:
Špruha 33, 1234 Trzin, Mengeš, pod
vložno št. 1/28220/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, naslova ustanoviteljice in zastopnice,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5952956
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Sedež: 1236 Trzin, Špruha 33
Ustanoviteljica: Kranjc Magda, Ljubljana,

Reboljeva ulica 8, vstopila 5. 7. 1996, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kranjc Magda, imenovana 5. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999:
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5170 Druga trgovina na
debelo.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 1. 1998.

Rg-3579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/02288 z dne 2. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJA-
NA, ENOTA SPLOŠNE NUJNE MEDICIN-
SKE POMOČI-SNMP LJUBLJANA, sedež:
Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00420/13 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnilni sklep za Srg
4532/99 zaradi naslova sedeža s temile
podaki:

Matična št.: 5056063064
Sedež: 1000 Ljubljana, Bohoričeva 4.

Rg-3580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01863 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa RAZVOJNI ZAVOD, podjetje
za poslovne storitve, d.d., sedež: Blatni-
ca 1, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/01908/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep za Srg
4533/99 – spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5270103
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mavsar Simon, razrešen 16. 7.
1999; direktor Končan Janez, Kamnik, Vrh-
polje 279, imenovan 17. 7. 1999.

Rg-3582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/00700 z dne 28. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SCT STROJEGRADNJA,
proizvodnja, popravila in vzdrževanje
strojne opreme, d.d., sedež: Kavčičeva
66, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10762/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5459974
Član nadzornega sveta: Pečnik Franc,

izstopil 22. 12. 1999; Berden Anton, vsto-
pil 22. 12. 1999.

Rg-3584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00696 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA
LJUBLJANA, sedež: Litostrojska 53,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19817/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5653347
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Virk Nataša, Ljubljana, Ulica Goce
Delčeve 2, imenovana 1. 5. 1999, zastopa
šolo kot pomočnica ravnatelja.

Rg-3602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01809 z dne 8. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa E.R.S. ROKADA, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 46, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5787769
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 51640

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaše-
vanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 3. 1999.

Rg-3605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02492 z dne 16. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa IDEA COMPANY, vizualne ko-
munikacije in predmetno oblikovanje,
d.o.o., sedež: Ciril Metodov trg 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12092/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5489113
Sedež: 1000 Ljubljana, Jesenkova

ulica 2
Ustanovitelji: Ledinek Zlatko, Ptuj, Fin-

žgarjeva 18, in Ivančič Benjamin, Ormož,
Vrazova 6, vstopila 4. 12. 1997, vložila po
542.100 SIT, ter Gabrijan Zoran, Maribor,
Razlagova ulica 3, in Anžlovar Anton, Ljub-
ljana, Brodarjev trg 7, vstopila 21. 4. 1999,
vložila po 361.400 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Anžlovar Anton in Gabrijan Zoran,
imenovana 21. 4. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-3606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02516 z dne 8. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa SALI, trgovina, marketing, sveto-
vanje, inženiring, Litija, d.o.o., sedež: Ce-
sta Zasavskega bataljona 17, 1270 Liti-
ja, pod vložno št. 1/04542/00 vpisalo v so-
dni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5334551
Firma: SALI, trgovina, marketing, sve-

tovanje, inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SALI, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Železna ce-
sta 18

Ustanovitelji: Primožič Lilijana, izstopila
6. 5. 1999; Primožič Samo, Litija, Cesta
Zasavskega bataljona 17, vstopil
29. 1. 1990, vložil 757.500 SIT, ter Miz-
gur Ingrid, Ljubljana, Tbilisijska ulica 136,
Ogrin Olga, Brezovica pri Ljubljani, Loška
cesta 16, in Batič Julijana, Šempas, Vitovlje
44, vstopile 6. 5. 1999, vložile po 247.500
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobo z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-

sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 5. 1999.

Rg-3607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02525 z dne 8. 11. 1999 pod št.
vložka 1/08548/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5840660001
Firma: ALBRACO, uvoz-izvoz, d.o.o.,

Ljubljana, Legatova 20, Podružnica Ve-
lenje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3320 Velenje, Črnova 34
Ustanovitelj: ALBRACO, uvoz-izvoz,

d.o.o., Ljubljana, Legatova 20, Ljubljana,
Legatova 20, vstopil 23. 4. 1999, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podpečan Aljoša, Wien, Kundrat-
strasse 10/12/b, imenovan 23. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo

s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na dro-
bno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-3608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03794 z dne 2. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32445/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430602
Firma: ITK, inženiring, trgovina, kon-

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

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Seničica 50
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: BRODNIK, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Medvode, Seničica 50, vstopil
24. 6. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brodnik Marija, Ljubljana, Celov-
ška 458, imenovana 24. 6. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proiz-
vodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-

govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami 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 pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s ko-
zmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materi-
alom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finan-
čni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
71332 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem;  7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje se lahko oprav-
lja samo »varovanje«.

Rg-3609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03825 z dne 8. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PE.TE.ZE, Podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot v Mlake 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04466/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5324980
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:

Zevnik Robert, razrešen 30. 6. 1999 kot
družbenik in imenovan 1. 7. 1999 za di-
rektorja, in Zevnik Alojz, razrešen 30. 6.
1999 kot direktor in imenovan 1. 7. 1999
za zastopnika, ki zastopa družbo kot na-
mestnik direktorja, oba iz Ljubljane, Pot v
Mlake 5.

Rg-3611
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03828 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KEMIS, kemični izdelki, pre-
delava in odstranjevanje odpadkov,
d.o.o., sedež: Kajuhova 4, Preserje,
1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/02194/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5289181
Ustanovitelji: Lipovšek Franc, Radomlje,

Rova, Kolovška c. 4, vstopil 17. 7. 1989,
vložil 2,544.937,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lipovšek Jana, izstopila 30. 6.
1999; WEBO, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Šlandrova 4, in LOBBE MTU GMBH, Kir-
hberg, Stockelfeld 45, vstopila 30. 6.
1999, vložila po 2,544.937,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Lipovšek Jana in prokurist Vele-
pec Marjan, razrešena 30. 6. 1999; direk-
tor Magnes Andreas, Klagenfurt, August Ja-
ksch Strasse 11/4, imenovan 30. 6. 1999,
Lipovšek Franc, Radomlje, Rova, Kolovška
c. 4, razrešen 30. 6. 1999 kot direktor in
imenovan za prokurista, in prokurist Kolodzi
Werner Karl Paul, Koln, Lutzerathstr. 140,
imenovan 30. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 4. 11. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9000 Storitve javne higiene; 90005
Druge storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1999: 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1999.

Rg-3612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03858 z dne 8. 11. 1999 pri subjektu
vpisa APEGAS, podjetje za plinifikacijo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhartova 3a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25380/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5842247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Matocci Lamberto, razrešen 23. 4.
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1999; direktor Michetti Gianpaolo, Rim –
Roma, Via F.B. Rastrelli 170, imenovan
23. 4. 1999, zastopa družbo in sklepa prav-
ne posle skupno z direktorjem Pohar Mat-
kom, in sicer v vseh zadevah, razen v zade-
vah v zvezi s tekočim poslovanjem, ki so v
pristojnosti direktorja Pohar Matka.

Rg-3614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04314 z dne 11. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLAN-NET, družba za promo-
cijo in trgovino, d.o.o., sedež: Streliška
20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30181/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavno-
sti, zastopnikov in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1244400
Firma: PLAN-NET, družba za gradbe-

ništvo, d.o.o.
Sedež: 1352 Preserje, Kamnik pod

Krimom 132
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pal Zdenko, Preserje,

Kamnik pod Krimom 132, vstopil 9. 7.
1999, in Grča Leon, Notranje Gorice, Po-
dovnice 13, vstopil 26. 7. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata; Kušar Janez, Brecelj Boris, Slodnjak
Tone in Culiberg Miha, izstopili 9. 7. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorji Brecelj Boris, Culiberg Miha, Slod-
njak Tone in Kušar Janez, razrešeni 9. 7.
1999; direktor Pal Zdenko, imenovan 9. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 11. 11. 1999:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 7. 1999 in z dne 26. 7. 1999.

Rg-3615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04332 z dne 8. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32403/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446711
Firma: ALPIMEKSIN, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPIMEKSIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slomškova 14a
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelj: Skopljak Midhet, Ljubljana,

Slomškova ulica 14a, vstopil 14. 7. 1999,
vložil 2,150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skopljak Midhet, imenovan 14. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51340 Trgovina na debelo z alko-

holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni
tovorni promet; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami.

Rg-3617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09719 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZEVNIK, družba za promet bla-
ga in storitev, k.d., Ljubljana, sedež: Do-
lenjska cesta 55, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29119/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5306337
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 130.

Rg-3618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09858 z dne 5. 11. 1999 pod št.
vložka 1/24271/04 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5788633004
Firma: TIMOTEOS, trgovina in gostin-

stvo, d.o.o., Ljubljana, Podružnica
Okrepčevalnica TERASA, Cesta Ljubljan-
ske brigade 33, Ljubljana

Skrajšana firma: TIMOTEOS, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Okrepčevalnica

TERASA, Cesta Ljubljanske brigade 33,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Ljub-

ljanske brigade 33
Ustanovitelj: TIMOTEOS, d.o.o., Ljublja-

na, Ljubljana, Vandotova 27, vstopil 1. 9.
1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Dostal Tatjana in Dostal Marko, oba
iz Ljubljane, Pot k ribniku 26, imenovana
1. 9. 1999, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih.

Rg-3620
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01148 z dne 21. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32725/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492144
Firma: PC POMOČ KLANDER & CO.,

servis in svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: PC POMOČ Klander &

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

odgovornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Seno-

žeti 75
Ustanovitelja: Klander Boštjan in Koleša

Jožica Vida, oba iz Dola pri Ljubljani, Seno-
žeti 75, vstopila 15. 1. 2000, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Klander Boštjan in Klander Judita,
imenovana 15. 1. 2000, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 2000: 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo; 51700 Druga trgovina na de-
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belo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 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.; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n.; 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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60220 Dejavnost taksistov; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71402 Dejavnost video-
tek; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologije;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 91330 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1994/06454 z dne 24. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa RIO, podjetje za zunanjetrgo-
vinsko poslovanje in promet blaga na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Run-
kova 2, sedež: Runkova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in organizacijske
oblike ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5607612
Osnovni kapital: 1,822.000 SIT
Ustanoviteljica: RIJEČKA INDUSTRIJA

ODJEĆE, dioničko društvo, Rijeka, Rijeka,
Izviđačka 13, vstopila 18. 2. 1992, vložila
1,822.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00089 z dne 10. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32794/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491806
Firma: IMMORENT ALFA, leasing druž-

ba, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 63
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: IMMORENT INTERNATIO-

NAL HOLDING GMBH, Dunaj,
Windmuhlgasse 22-24, vstopil 24. 12.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Tuma Boris, Mengeš, Šubljeva ulica 19,
in Keber Franz, Graz, 8010 Landhausgasse
12/II, imenovana 24. 12. 1999, zastopata
družbo kolektivno.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 2000: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 6023 Drug kopenski potni-
ški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih 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 opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-3647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00103 z dne 11. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa PYRAMIDIA, Podjetje za trgovino,
zastopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, deležev in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662419
Firma: PYRAMIDIA, zavarovalniško po-

sredovanje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 5,100.000 SIT
Ustanovitelja: Roškar Alojz, vložil

2,413.320 SIT, in Jager Natalija, vložila
2,686.680 SIT, oba iz Ljubljane-Črnuče,

Mlinska pot 12, vstopila 2. 8. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 11. 2. 2000: 5530
Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševanje;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1999.

Rg-3648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01006 z dne 27. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa TEMPO-TRANS, Podjetje za tran-
sportne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Hruševska 66, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5631505
Dejavnost, vpisana 27. 1. 2000:

31400 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 37200 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje 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 rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 61100 Pomorski promet; 62200
Izredni zračni promet; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge dejavnosti javne higiene.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 1. 2000.

Rg-3649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01009 z dne 1. 2. 2000 pri subjektu
vpisa SPARKASSEN LEASING, družba za
financiranje, d.o.o., sedež: Dunajska 63,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26711/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5909139
Sprememba družbene pogodbe z dne

2. 11. 1999.

Rg-3650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01011 z dne 1. 2. 2000 pri subjektu
vpisa GEOGRAD, podjetje za geodetske
storitve, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Šentja-
kob 22, sedež: Šentjakob 22, 1231 Ljub-
ljana-Črnuče, pod vložno št. 1/11772/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deležev, ustanovitelja in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5476488
Firma: GEOGRAD, podjetje za geodet-

ske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GEOGRAD, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Zadravec Jožef, Ljublja-

na-Črnuče, Šentjakob 22, vložil 1,020.000
SIT, Grilc Janez Nikolaj, Ljubljana-Polje, No-
vo Polje, Cesta VII 93, vložil 990.000 SIT, in
Zajc Marjan, Medvode, Verje 48b, vložil
990.000 SIT – vstopili 21. 1. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; GEOGRAD, Podjet-
je za geodetske storitve, d.o.o., Ljubljana-Čr-
nuče, Šentjakob 22, izstopil 17. 12. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 12. 1999.

Rg-3651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01012 z dne 1. 2. 2000 pri subjektu
vpisa ROST, Trgovsko servisno podjetje,
d.o.o., sedež: Ižanska c. 282, 1108 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5728673
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 30.

Rg-3652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01013 z dne 1. 2. 2000 pri subjektu
vpisa GREDIN, gradbeno in transportno
podjetje, Markovec, d.o.o., sedež: Marko-
vec 31b, 1386 Stari trg pri Ložu, pod
vložno št. 1/05859/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5406161
Dejavnost, vpisana 1. 2. 2000: 2020 Pro-

izvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stav-
bno mizarstvo; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 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 iz-
delkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2852 Splošna mehanična dela;
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini odstra-
njevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge dejav-
nosti javne higiene.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 6. 1.
2000.

Rg-3655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01068 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa PROMES, nakup, prodaja in prede-
lava mesa in prehrambenih proizvodov,
d.o.o., Lavrica, Šeparjeva pot 8, 1291
Škofljica, sedež: Šeparjeva pot 8, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/12545/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5497914
Osnovni kapital: 3,955.000 SIT
Ustanovitelj: Vintar Alojz, Škofljica, Šepar-

jeva pot 8, vstopil 25. 4. 1991, vložil
3,955.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, proiz-
vodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proiz-
vodnja surovega olja in maščob; 1542 Proiz-
vodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih ma-
ščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvod-
nja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proiz-
vodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane za hi-
šne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega peci-
va in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in die-
tetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih ne-
žganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proiz-
vodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 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 me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecia-
lizirana 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina 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 indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina 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 pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinj-
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stvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mladin-
skih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 3. 1.
2000.

Rg-3653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01066 z dne 1. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa PROSTEP LUKAN, Proizvodnja,
servis in trgovina elektro proizvodov,
k.d., Mengeš, sedež: Sadnikarjeva ulica
3, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/07208/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5378842
Dejavnost, vpisana 1. 2. 2000: 3002 Pro-

izvodnja računalnikov in druge opreme za ob-
delavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in kr-
miljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Rg-3656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01151 z dne 21. 1. 2000 pri subjek-

tu vpisa GRADBENO PODJETJE JAKIMOV-
SKI & PARTNER, podjetje za gradbeniš-
tvo in trgovino, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Mali trg 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31511/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanovitelja in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1353802
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa

ploščad 5
Ustanovitelj: Jakimovski Robert, Kumano-

vo, Ajdučka Češma 90, vstopil 14. 12.
1999, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Vučkovac Nedeljko, razrešen 14. 12.
1999; direktorja Jakimov Drage in Jakimov-
ski Robert, oba iz Kumanova, Ajdučka Če-
šma 90, imenovana 14. 12. 1999, zastopa-
ta družbo brez omejitev.

Rg-3658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01359 z dne 28. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32758/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492195
Firma: PA, proizvodnja, trgovina in sve-

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

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Trnovec 29
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pušar Anton, Medvode, Tr-

novec 29, vstopil 13. 1. 2000, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušar Anton, imenovan 13. 1. 2000,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storit-
ve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proiz-
vodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na dro-
bno 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 grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na dro-
bno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kronimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
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ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na dro-
bno 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 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01367 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa EUROBENZ, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Litostrojska 53, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, ustanovitelja, osnovnega kapitala, de-
leža, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5853397
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 78
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jakič Milan, izstopil 14. 1.

2000; Fortun Dušan, Ljubljana, Vojkova ce-
sta 4, vstopil 14. 1. 2000, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Jakič Milan, razrešen 14. 1. 2000; direk-
tor Fortun Dušan, imenovan 14. 1. 2000.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 1. 2000.

Rg-3662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01411 z dne 11. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa START CONSULTING, poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ja-
dranska 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25500/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5858828
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Valentinčič Davor, razrešen 22. 12.
1999; direktor Škof Milan, Ljubljana-Šentvid,
Stanežiče 3h, imenovan 4. 1. 2000, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-3663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

2000/01412 z dne 11. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa CENTROVOD, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Nove Fu-
žine 49, sedež: Nove Fužine 49, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05660/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, spremembo naziva zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5339065
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Melkić Esad, razrešen 14. 1. 2000 kot
družbenik in imenovan za direktorja, Melkić
Mirsada, razrešena 14. 1. 2000 kot direkto-
rica in imenovana za zastopnico, oba iz Ljub-
ljane, Rusjanov trg 10, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 2000.

Rg-3666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01832 z dne 28. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa OTIUM, podjetje za promet z ne-
premičninami, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gerbičeva 48, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17931/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5855403
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Lili

Novy 34.

Rg-3667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01859 z dne 28. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa UTVA, podjetje za trgovino na dro-
bno in debelo neprehrambenih proizvo-
dov, zunanjo trgovino, marketing in po-
slovne usluge, d.o.o., sedež: Liparjeva 6,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/03645/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo skrajšane firme, sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5377358
Skrajšana firma: UTVA, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska ce-

sta 152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Adrovič Selmo, vstopil

19. 12. 1989, vložil 1,890.000 SIT, in
Adrovič Fetija, vstopila 4. 6. 1996, vložila
210.000 SIT, oba iz Kamnika, Vrhpolje pri
Kamniku št. 181, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, izbrisana 28. 1. 2000: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6022 Storitve taksistov; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obra-
tov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 6022 Dejavnost
taksistov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 2000.

Rg-3668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01860 z dne 28. 1. 2000 pri
subjektu vpisa INGIP, inženiring, nepre-
mičnine, gradbeništvo, inštalacije, pro-
jektiranje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska c. 63, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16910/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5623073
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 116.

Rg-3669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01861 z dne 28. 1. 2000 pri
subjektu vpisa TENDE, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in ne-
živilskih proizvodov, storitve, marke-
ting, zunanja trgovina, gostinstvo, turi-
zem..., sedež: Petkova 35, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15964/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571120
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Donša Franci, Ljubljana,

Jakčeva 36, vstopil 5. 3. 1992, in Markič
Simona, Ljubljana Črnuče, Petkova 35,
vstopila 9. 11. 1992, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 28. 1. 2000:
28511 Galvanizacija; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 70110 Organi-
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zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 74150 Dejavnost holdingov;
74400 Oglaševanje.

Rg-3674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/02320 z dne 10. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa ERLING, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Marinov-
ševa c. 7, sedež: Marinovševa c. 7, 1210
Ljubljana Šentvid, pod vložno
št. 1/09887/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, deležev, naslova
in priimka ustanoviteljice in zastopnice in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5437997
Firma: ERLING, elektro in računalni-

ški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ERLING, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kokalj Ingrid, Ljubljana

Šentvid, Marinovševa cesta 7, in Kokalj To-
mislav, Ljubljana Polje, Novo Polje, C. II/2,
vstopila 10. 10. 1993, vložila po
1,751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kokalj Ingrid, imenovana 11. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 2. 2000.

Rg-3675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11394 z dne 22. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ČARNA, Založniško trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Izletni-
ška 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25975/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova ustanoviteljev in zastopnikov
ter priimka ustanoviteljice in zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5892848
Firma: ZALOŽBA KRESLIN, založniško

trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZALOŽBA KRESLIN,

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Strmljan Kreslin Eva, vloži-

la 735.000 SIT, in Kreslin Vladimir, vložil
765.000 SIT, oba iz Ljubljane, Izletniška
13, vstopila 23. 12. 1994, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kreslin Vladimir in zastopnica Strm-
ljan Kreslin Eva, imenovana 23. 12. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 10. 1999.

Rg-3677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11095 z dne 5. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa HYLA, Proizvodnja, razvoj in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Pot k sej-
mišču 35, sedež: Pot k sejmišču 35, 1231
Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/10047/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,

ustanovitelja, deležev, sedeža ustanovitelja
in zastopnika, dejavnosti in družbene pogod-
be ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5445523
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Erjavec Dorotej, Brezovica,

Dolina 50, vstopil 1. 12. 1990, Pogačar Ja-
nez, Trzin, Ploščad dr. Tineta Zajca 6, vstopil
1. 12. 1990, in HYLA, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana-Črnuče, Pot k sejmišču 35, vstopi-
la 20. 10. 1999, vložili po 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačar Janez, imenovan
1. 12. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge pose-
bne namene; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgo-
vina 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 proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na dro-
bno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-

vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na dro-
bno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6412 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 6521 Finan-
čni zakup (leasing); 7012 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetij-
stva in sorodnih dejavnosti; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1999.

Rg-3689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10539 z dne 8. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32467/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453840
Firma: PAT TEL, podjetje za razvoj, pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PAT TEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1261 Dobrunje, Pot heroja Trt-

nika 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Žabot Anton, Ljubljana, Lin-

hartova cesta 88, Polajžer Petra, Podplat,
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Brezje pri Podplatu 9, in Đukič Zoran, Ljub-
ljana, Matjaževa ulica 13, vstopili 28. 9.
1999, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Đukič Zoran, imenovan 28. 9. 1999,
zastopa družbo brze omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 64200 Telekomunikaci-
je; 65210 Finančni zakup (leasing); 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; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-3692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10433 z dne 2. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1459350
Firma: PARAGIMONT, podjetje za mon-

tažo in vzdrževanje ogrevalnih naprav,
plinskih napeljav in inox tehnološke in-
štalacije, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1293 Šmarje-Sap, Trdinova ce-

sta 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Paragi Miran, Šmarje-Sap,

Trdinova cesta 23, vstopil 20. 9. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Paragi Miran, imenovan 20. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-3696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/04344 z dne 17. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRAS, d.o.o., družba za projek-
tiranje, inženiring, tehnično svetovanje in
izvajanje gradbenih in sanacijskih del, se-
dež: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 1272608
Ustanovitelj: Černe Gojmir, Trzin, Kidri-

čeva ul. 68, vstopil 29. 1. 1998, vložil
658.093 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotar Maja, izstopila 8. 7. 1999.

Rg-3697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04346 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRAS, d.o.o., družba za projek-
tiranje, inženiring, tehnično svetovanje in
izvajanje gradbenih in sanacijskih del, se-
dež: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 1272608
Ustanovitelja: Černe Gojmir, Trzin, Kidri-

čeva ul. 68, vstopil 29. 1. 1998, vložil
602.128 SIT, in Dolinšek Blaž, Velenje, La-
ze 16c, vstopil 22. 7. 1999, vložil 55.965
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09743 z dne 6. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa EXOTIC TOURS, turistično posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska
26, sedež: Litostrojska 26, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5460697
Firma: EXOTIC TOURS, turistično po-

sredovanje d.o.o., Ljubljana, Celovška 34
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 34.

Rg-3699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09777 z dne 10. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa CARAVAN, podjetje za trgovi-
no, turizem, kooperacijo in servisiranje,
d.o.o., Ljubljana, Koseškega 11, sedež:
Koseška 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02177/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, naslova ustanovitelja
in zastopnika, dejavnosti in družbene pogod-
be ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288002
Firma: CARAVAN, podjetje za trgovino,

turizem, kooperacijo in servisiranje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: CARAVAN, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta ljubljan-

ske brigade 9
Ustanovitelja: Gruenfeld Georg in Grun-

feld Tjaša, oba iz Ljubljane, Kosova ulica 14,
vstopila 1. 7. 1989, vložila po 7,855.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Vidmar
Božo, izstopil 1. 7. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gruenfeld Georg, imenovan
1. 7. 1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 22130 Izdajanje revij in peri-
odike; 22150 Drugo založništvo; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
34200 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 35120 Proiz-
vodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na dro-
bno z oblačili; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 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 pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 55220
Dejavnost kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 60240 Cestni tovorni
promet; 63120 Skladiščenje; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vo-
dnih plovil v najem; 71401 Izposojanje špor-
tne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju te-
hnologije; 74130 Raziskovanje trga in jav-
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nega mnenja; 74820 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 7. 1999.

Rg-3701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10069 z dne 27. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRAS, d.o.o., družba za projek-
tiranje, inženiring, tehnično svetovanje in
izvajanje gradbenih in sanacijskih del, se-
dež: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 1272608
Ustanovitelja: Černe Gojmir, Trzin, Kidri-

čeva ulica 68, vložil 546.163 SIT, in Žarnič
Roko, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 138,
vložil 167.895 SIT, vstopila 29. 1. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-4467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01732 z dne 25. 1. 2000 pri subjektu
vpisa VEIT LEASING, d.o.o., družba za tr-
govino in leasing, Domžale, sedež: Zoiso-
va 8, 1230 Domžale, Vir, pod vložno
št. 1/26114/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 4016/99 –
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5894476
Ustanoviteljica: Veit Dušan, izstopil 26. 5.

1999; Veit Matilda, Domžale, Zoisova 8, Vir,
vstopila 6. 7. 1999, vložila 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Veit Matilda, imenovana 9. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4472
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03915 z dne 9. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa ALESSI, d.o.o., podjetje za proda-
jo, izdelavo, trgovino s tekstilom in te-
hničnim blagom ter organiziranje in ko-
ordiniranje proizvodnih procesov, sedež:
Hrastovec 19, IOC Trzin, 1236 Trzin, pod
vložno št. 1/19719/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, deležev, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5660041
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Goluh Aleksandra, Ljub-

ljana, Grafenauerjeva 13, vstopila
14. 9. 1992, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 9. 12. 1999: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na dro-

bno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z la-
stnimi nepremičninami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 11. 1999.

Rg-4476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10309 z dne 15. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32567/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS v Novi Gorici,
spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5821860
Firma: OPL, industrijska avtomatizaci-

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Dobrave 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ceciliot Raffaella, Corde-

nons, Arbisuolis 9, vstopila 16. 12. 1993, vlo-
žila 1,050.000 SIT, in Saksida Valter, Anka-
ran, Pervanjeva 18, vstopil 26. 7. 1994, vložil
450.000 SIT –odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Saksida Valter, imenovan 16. 12. 1993,
ki zastopa družbo v pravnem prometu s tretji-
mi s pismenim soglasjem ustanovitelja, v dru-
gih poslih pa zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev, ter prokurist Correzzola Ren-
zo, Cordenons, Via J.H. Pestalozzi No. 8,
imenovan 26. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-

tva, d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7420 Projektiranje in te-
hnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bila firma vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
pod vložno št. 1/3330/00.

Rg-4477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10322 z dne 14. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRTINA, Založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Beethovnova 9, sedež: Beet-
hovnova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10869/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
ležev, zastopnikov in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5462177
Firma: KRTINA, Založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KRTINA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Klavžar Karmen, izstopila

24. 8 1999; Kobe Zdravko, Stari trg ob Kol-
pi, Stari trg ob Kolpi 33, vstopil 12. 12.
1994, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Klavžar Karmen in zastopnik Kobe
Zdravko, razrešena 10. 9. 1999; direktor
Jurman Gorazd, Ljubljana, Pod hruško 4,
imenovan 10. 9. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 8. 1999.

Rg-4480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10455 z dne 2. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa REMATS – BARKO, trgovina z bar-
vnimi kovinami, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Verovškova 60a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31847/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1380443
Firma: BARKO, trgovina z barvnimi ko-

vinami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BARKO, d.o.o., Ljub-

ljana
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 90001

Zbiranje in odvoz odpadkov.
Sprememba družbene pogodbe z dne

1. 10. 1999.

Rg-4481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10457 z dne 17. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZORE-IMEX, import-export, za-
stopstvo, trgovina, d.o.o., sedež: Podlipo-
glav 1, 1261 Dobrunje, pod vložno
št. 1/13827/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5539650
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Pšata 1
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 17. 11. 1999.

Rg-4482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10484 z dne 22. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TIK TRANSFORMATORJI, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kam-
nik, sedež: Potok 1, 1219 Laze v Tuhinju,
Kamnik, pod vložno št. 1/04234/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5339677
Osnovni kapital: 34,636.000 SIT
Ustanovitelja: Kokotec Robert, Ljubljana

Črnuče, Pot Draga Jakopiča 2, vstopil
18. 12. 1989, vložil 10,976.000 SIT, in OT-
TO DIEZ ELEKTROMASCHINENBAU, Det-
tingen-Teck, Austrasse 14, vstopil 1. 6.
1999, vložil 23,660.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.

Rg-4485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10908 z dne 8. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa CELOS, trgovina, svetovanje, za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trdinov

trg 14, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/16068/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti, naslova usta-
novitelja in zastopnika ter družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5575702
Sedež: 1240 Kamnik, Samostanska

ulica 1
Osnovni kapital: 34,500.000 SIT
Ustanovitelja: Osolin Andreja in Osolin Bo-

jan, oba iz Doba, Škocjan 13, vstopila
24. 2. 1992, vložila po 17,250.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Oso-
lin Bojan, razrešen 25. 11. 1999 kot dru-
žbenik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, izbrisana 8. 12. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 10. 1999.

Rg-4490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11045 z dne 6. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa PAVMACAR, trgovina, storitve, ser-
vis, d.o.o., Dol pri Ljubljani, sedež: Zajel-
še 78, 1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/22773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5817099
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavčnik Malči-Marija, Dol

pri Ljubljani, Zajelše 78, vstopila
30. 3. 1993, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pavčnik Dušan, izsto-
pil 21. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 10. 1999.

Rg-4493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11081 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa METRONIC-KOMET, d.o.o., tr-
govina in turizem, Trbovlje, sedež: Trg
svobode 20, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/02838/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5322464
Osnovni kapital: 2,783.560,50 SIT
Ustanovitelj: Mihič Janez, Trbovlje, Cesta

Tončke Čeč 81, vstopil 11. 12. 1989, vložil
2,783.560,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6412 Kurir-
ska dejavnost, razen javne pošte; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 12. 1999.

Rg-4494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11082 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SKF SLOVENIJA, Trgovina,
d.o.o., firma v angleškem jeziku: SKF Slove-
nia, Trading Ltd., sedež: Ulica bratov Ba-
bnik 17, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25606/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5859247
Osnovni kapital: 4,372.000 SIT
Ustanovitelj: SKF EUROTRADE AKTIE-

BOLAG, Švedska, Goteborg, vstopil 30. 5.
1994, vložil 4,372.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2951 Proiz-
vodnja metalurških strojev; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 13. 10. 1999.

Rg-4499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11125 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa ARON, fotografija in marketing,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Koseskega 25,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04371/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, na-
slova ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti,
deležev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5320283
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Branimir, Ljubljana,

Na tezi 22, vstopil 8. 1. 1990, vložil
2,050.000 SIT, in Golobič-Božič Marjanca,
Ljubljana, Na tezi 22, vstopila 1. 2. 1991,
vložila 450.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zasto-
pnik Božič Branimir, ki zastopa družbo brez
omejitev kot kreativni direktor in direktorica
Golobič Božič Marjanca, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 15. 4. 1996.

Dejavnost, izbrisana 3. 2. 2000: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 224 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina
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na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 921 Filmska in videodejavnost.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 52471 Dejavnost knjigarn; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 7440 Oglaševanje; 74831 Prevaja-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 10. 1999.

Rg-4508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11558 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MGS, Management Producti-
on Engineering Trade, globalni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Štefanova ulica 15,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17731/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo skrajšane firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnika, omejitev in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5767458
Skrajšana firma: MGS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 114a
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Garibaldi Mihael, izstopil

17. 9. 1999; Mis Gregor, Ljubljana, Vikrče
17a, in Garibaldi Saša, Ljubljana, Tacenska
114a, vstopila 17. 9. 1999, vložila po
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-
rist Garibaldi Mihael, razrešen 17. 9. 1999;
direktor Mis Gregor, ki od 17. 9. 1999 lahko
sklepa posle nad 3,000.000 SIT le skupno z
zastopnico oziroma družbenico Sašo Garibal-
di, to pomeni, da je za veljavnost posla ali
pravnega akta potreben njen pristanek oziro-
ma podpis obeh, Saše Garibaldi in Gregorja
Misa, in zastopnica Garibaldi Saša, imenova-
na 17. 9. 1999, ki lahko sklepa posle nad
3,000.000 SIT le skupno z direktorjem oziro-
ma družbenikom Gregorjem Misom, to po-
meni, da je za veljavnost posla ali pravnega
subjekta potreben njegov pristanek, oziroma
podpis obeh, Saše Garibaldi in Gregorja Mi-
sa; zastopnica Plešnar Marjanca, razrešena
17. 9. 1999, in direktorica Garibaldi Vida, raz-
rešena 18. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cve-
tjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7230
Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1999.

Rg-4511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12014 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa LUMATIK, avtomatizacija vho-
dov in trgovina, družba z omejeno odgo-
vornostjo, Ljubljana, Pretnarjeva 11, se-
dež: Pretnarjeva 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05250/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, osnovnega kapitala, dele-
žev, ustanoviteljev, naslova ustanoviteljev in
zastopnikov, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5375070
Firma: LUMATIK, avtomatizacija vho-

dov in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LUMATIK, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Brezovce 9
Osnovni kapital: 5,412.668 SIT
Ustanovitelja: Lukežič Borut, Ljubljana,

Igriška ulica 8, vstopil 15. 2. 1990, vložil
2,706.334 SIT, in Jasnič Marko, Ljubljana,
Puhova 1, vstopil 5. 11. 1999, vložil
2,706.334 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Lukežič Borut, imenovan 15. 2. 1990,
in Jasnič Marko, imenovan 1. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 31400 Proiz-
vodnja akumulatorjev, primarnih členov in ba-
terij; 31500 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih naprav; 32300 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
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za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo 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 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, 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 debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi

izdelki; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na dro-
bno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 64200 Telekomunikacij; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 11. 1999.

Rg-4512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12052 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVIZO MM, družba za poslovna
in promocijska darila, d.o.o., sedež: Ko-
gojeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28900/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5996384
Firma: AVIZO, družba za poslovna in

promocijska darila, d.o.o.
Skrajšana firma: AVIZO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Ljubljan-

ske brigade 23

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Marjan, Ljubljana,

Stanežiče 58, vstopil 28. 11. 1996, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1999.

Rg-4514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12054 z dne 21. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa NEOFORM, Gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmo-
va ulica št. 41, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20778/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5699584
Dejavnost, izbrisana 21. 1. 2000: 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 2000: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
28622 Proizvodnja orodja za stroje;
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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, sladkor-
nimi izdelki; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
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jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 11. 1999.

Rg-4519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12498 z dne 21. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa HASCO, družba za prodajo
standardnih orodnih elementov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/32165/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme, skrajšane firme in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1446410
Firma: HASCO, družba za prodajo stan-

dardnih orodnih elementov, d.o.o.
Skrajšana firma: HASCO, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Mengeška cesta

26
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 16. 12. 1999.

Rg-4520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12561 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa HASCO, družba za prodajo
standardnih orodnih elementov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/32165/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 4058/99 zaradi dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1446410
Dejavnost, izbrisana 20. 12. 1999: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999: 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji.

Rg-4522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13008 z dne 28. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32757/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483021
Firma: DANGOR, podjetje za poslovne

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Aleševčeva 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vesenjak Gregor, Ljublja-

na, Svetosavska ulica 10, in Viljevac Marija,
Ljubljana, Ptujska ulica 10, vstopila 19. 11.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Vesenjak Gregor in Viljevac Marija, ime-
novana 19. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51640 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na dro-
bno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitni-
ških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivos-
tmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 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; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-

sti, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organizaci-
ja 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74600 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo varovanje.

Rg-4523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13009 z dne 25. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32747/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483030
Firma: ISG INTERNATIONAL SERVICE

GROUP, družba za iskanje kadrov in ogla-
ševanje, d.o.o.

Skrajšana firma: ISG INTERNATIONAL
SERVICE GROUP, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pleteršniko-
va 10

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Prinčič Živorad, Dunaj, Ro-

dauner str. 46, in Stanič Prinčič Alenka, Ljub-
ljana, Lambergarjeva 9, vložila po 787.500
SIT, ter ISG PERSONALBERATUNG
GES.M.B.H., Linz, Dametzstrasse 2, vložil
525.000 SIT – vstopili 22. 11. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stanič Prinčič Alenka, imenovana
22. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje ča-
sopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 51190 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52630 Dru-
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ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
91120 Dejavnost strokovnih združenj; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-4524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13023 z dne 19. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa ETIS, elektrotrgovina in servis,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Predjamska 7,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04408/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, naslov ustanovitelja in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5335434
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 333
Osnovni kapital: 2,389.132 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Anton in Vidmar Gre-

gor, oba iz Ljubljane, Cesta na Vrhovce 21,
vstopila 28. 12. 1989, vložila po 1,194.566
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Vidmar Gregor, imenovan 28. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 1120 Storitve v zve-
zi s pridobivanjem nafte in zemeljskega pli-
na, brez iskanja nahajališč; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin standardih ECSC;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proiz-
vodnja embalaže iz lahkih kovin; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6021 Drug kopenski potniški promet na re-
dnih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,

d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in te-
hnologije; 7415 Upravljanje s holding dru-
žbami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 90005 Druge storitve
javne higiene; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem surove naf-
te in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozli-
tin (ECSC); 28511 Prekrivanje kovin s kovi-
no; 28512 Druga površinska in toplotna ob-
delava kovin; 2872 Proizvodnja lahke
kovinske embalaže; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 3630 Proizvodnja glasbil
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 5551 Dejavnost menz; 6022 Dejavnost
taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7415 Dejavnost holdingov; 7440
Oglaševanje; 75250 Zaščita in reševanje
pri požarih in nesrečah; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 9303 Pogrebna de-
javnost; 9304 Druge dejavnosti za nego te-
lesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1999.

Rg-4530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13166 z dne 24. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TENG, tesnilna tehnika, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dolenjska 326, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/02789/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, zastopnikov, skrajšane fir-
me in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5301165
Skrajšana firma: TENG, d.o.o.
Ustanovitelj: Vreg Mark, Ljubljana, Eller-

jeva 41, vstopil 2. 12. 1999, vložil
1,853.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vreg Saška, izstopila 2. 12. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zasto-
pnik Vreg Mark, imenovan 2. 12. 1999, za-
stopa družbo kot namestnik direktorja in Vreg
Saška, razrešena 2. 12. 1999 kot zastopni-
ca in imenovana za prokuristko.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 12. 1999.

Rg-4532

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13170 z dne 28. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TONIC, trgovinsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 3, sedež: Leta-
liška 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09472/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5445086
Firma: TONIC, trgovinsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 57
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

24. 12. 1999.

Rg-4533

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13171 z dne 18. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa STOP, Slovenska potovalna
agencija, d.o.o., sedež: Slovenska 55,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03860/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5101972
Ustanovitelja: Napokoj Miran, Ljubljana,

Kosovelova 15, vstopil 31. 1. 1994, vložil
781.667 SIT, in Sigg Maja Kranj, Valjavčeva
ulica 24, vstopila 3. 12. 1999, vložila
6,742.666 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-4534

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13699 z dne 22. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483439
Firma: PORTAL.SI, informacijski siste-

mi, d.o.o.
Skrajšana firma: PORTAL.SI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Brankov Žika, Ljubljana, Vur-

nikova 11, vstopil 9. 12. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Brankov Žika, Ljubljana, Vurnikova 11,
in Brankov Božidar, Ljubljana, Linhartova 68,
imenovana 9. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in ma-
ščob; 1543 Proizvodnja margarine in podo-
bnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
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1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proiz-
vodnja hrane za hišne živali; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proiz-
vodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav 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 fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1710 Pripra-
va in predenje tekstilnih vlaken; 1720 Tkanje
tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proiz-
vodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proiz-
vodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proiz-
vodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih 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 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2310 Proizvodnja kok-
sa; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proiz-
vodnja drugih anorganskih osnovnih kemika-
lij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in du-
šikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sin-
tetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za le-
pljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Pro-
izvodnja 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 embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obli-
kovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Proiz-
vodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvod-
nja izolatorjev in izolacijskih elementov iz ke-
ramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proiz-
vodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozli-
tin (ECSC); 2721 Proizvodnja litoželeznih ce-
vi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hla-
dno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vleče-
nje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC); 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-
nja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželez-
nih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje je-
kla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;

2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja 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 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalur-
ških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proiz-
vodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 2956 Proiz-
vodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proiz-
vodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proiz-
vodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proiz-
vodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proiz-
vodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proiz-
vodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3520 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proiz-
vodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Proiz-
vodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proiz-
vodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podo-
bnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbil;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
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nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;

5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na dro-
bno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na dro-
bno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju dru-
žboslovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in te-
hnično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7525 Zaščita in reševanje
pri požarih in nesrečah; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-4539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13716 z dne 29. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa TAMASCHI, kozmetika in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ravenska pot 18,
1291 Škofljica, pod vložno št. 1/13109/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5576571
Osnovni kapital: 5,012.000 SIT
Ustanovitelja: Tamaschi Anita Maria, Hei-

ningen, Bezgenritterstrasse 36, vstopila
18. 1. 1993, in Pirman Tomaž, Škofljica, Gli-
nek 17, vstopil 8. 12. 1999, vložila po
2,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pirman Bojan, Ljubljana, Streliška
37a, imenovan 8. 12. 1999, zastopa družbo
kot namestnik direktorja.

Dejavnost, izbrisana 29. 12. 1999: 5111
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Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posre-
dništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo 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 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-

delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na dro-
bno 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 apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na dro-
bno 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 obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovr-
stne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina 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 toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi

proizvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52310
Dejavnost lekarn; 52320 Trgovina na dro-
bno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 64300
Dejavnost drugih prometnih agencij; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 12. 1999.

Rg-4540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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1999/13717 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa IDC TEL, Podjetje za komuni-
kacijske storitve, d.o.o., sedež: Uraniče-
va 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31742/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1381261
Ustanoviteljica: Garvanović Damir, izsto-

pil 8. 12. 1999; Justinek Polonca, Ljublja-
na, Uraničeva 18, vstopila 21. 12. 1998,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Garvanović Damiru, ki je bil razre-
šen 8. 12. 1999.

Rg-4541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13720 z dne 22. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa XS WORLD, Podjetje za trgovino in
finančni inženiring, d.o.o., Kamnik, Cesta
treh talcev 10, sedež: Cesta treh talcev 10,
1241 Kamnik, pod vložno št. 1/30777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1303813
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Scholz Bedrichu, ki je bil razrešen
3. 12. 1999.

Rg-4545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/14002 z dne 28. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa IB GRAND THORNTON CON-
SULTING, računovodstvo in davčno sve-
tovanje, d.o.o., sedež: Linhartova 11a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30621/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1279009
Firma: IB GRANT THORNTON CON-

SULTING, računovodsko in davčno sve-
tovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: IB Grant Thornton Con-
sulting, d.o.o.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 12 1999.

Rg-4546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14023 z dne 29. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32656/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1471520
Firma: MOTO AVTO TRBOVLJE, pod-

jetje za poučevanje kandidatov za vozni-
ke motornih vozil vseh kategorij, d.o.o.

Skrajšana firma: Moto avto Trbovlje,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Vodenska ce-
sta 50

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Avto moto društvo Trbovlje,

Trbovlje, Vodenska cesta 50, ki je vložil
210.000 SIT, ter Pesko Zdravko, Trbovlje,
Gimnazijska cesta 22, Muhič Ivo, Trbovlje,
Gimnazijska cesta 15d, Oštrić Božidar, Tr-

bovlje, Cesta oktobrske revolucije 13, Boka
Edbin, Trbovlje, Gimnazijska cesta 15d, Do-
lenc Franc, Trbovlje, cesta oktobrske revolu-
cije 11, Laznik Milan, Trbovlje, Majcenova ce-
sta 14, Petauer Davorin, Trbovlje, Kolonija 1.
maja 29, Godec Stanislav, Trbovlje, Šuštarje-
va kolonija št. 27, Frece Bojan, Trbovlje, Ga-
brsko 71, Guna Marija, Zagorje ob Savi, Čem-
šenik 14, Prnaver Dušan, Trbovlje, Žabjek
28, in Frece Branka, Trbovlje, Gabrsko 71, ki
so vložili po 157.500 SIT – vstopili 17. 12.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Godec Stanislav, imenovan 17. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-4547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14301 z dne 14. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32711/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483595
Firma: WAGON, podjetje za gostinstvo

in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: WAGON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koperska 94
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kraševec Mateja in Kraše-

vec Iztok, oba iz Ljubljane, Lamutova ulica
2, vstopila 7. 12. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kraševec Mateja in zastopnik Kra-
ševec Iztok, ki zastopa družbo kot name-
stnik direktorice, imenovana 7. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 2000: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posre-

dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na dro-
bno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
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drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-3906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/02341 z dne 2. 2. 2000 pri subjektu
vpisa PLASIS, družba za plačilne sisteme,
d.o.o., sedež: Slovenska 56, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700825
Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 22220

Drugo tiskarstvo; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 65220 Drugo kredit-
no posredništvo; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, razen revizijske de-
javnosti.

Rg-3917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13159 z dne 25. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa MERCATOR-HOTEL ILIRIJA, ho-
telsko-gostinsko podjetje, d.o.o., sedež:

Trg prekomorskih brigad 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5003768
Firma: M HOTEL, hotelsko-gostinsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: M HOTEL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Derčeva ulica 4
Dejavnost, izbrisana 25. 1. 2000: 55302

Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih do-
mov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55510 Dejavnost menz; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 12. 1999.

Rg-3921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13862 z dne 19. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa TUBA, emblaža, d.d., sedež: Ve-
rovškova 66, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5042968
Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000: 2872

Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 2872

Proizvodnja lahke kovinske embalaže.

Rg-3922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14869 z dne 19. 1. 2000 pri subjektu
vpisa PERNE, družba za proizvodnjo pijač,
d.o.o., sedež: Gosposvetska ulica 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/32634/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5294100
Firma: PERNE – JULIANA, družba za

proizvodnjo pijač, d.o.o.
Skrajšana firma: PERNE – JULIANA,

d.o.o.
Ustanovitelj: Sever Andrej, Perne Teos, Grilc

Marjan in CA – KA INVEST, finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 6, izstopili 25. 11.
1999; SICURAINVEST TRUST, finančna kor-
poracija, d.d., Ljubljana, Gosposvetska 10,
vstopil 25. 11. 1999, vložil 164,492.237 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 12. 1999.

Rg-3928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12939 z dne 7. 1. 2000 pri subjektu
vpisa QUICK PRINTING SHOP, proizvo-
dno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Petkovškovo nabrežje
59, sedež: Petkovškovo nabrežje 59,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08095/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča, da se ugovoru ugodi ter sklep
Srg 5986/99 razveljavi in izda sklep o spre-
membi firme, sedeža in ustanoviteljev, uskla-
ditvi z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitvi dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5418224
Firma: QUICK PRINTING SHOP, HUBEJ

IN DRUGI, proizvodno, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: QUICK PRINTING
SHOP, HUBEJ IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Milana
Majcna 37

Ustanovitelji: Hubej Tomaž, Ljubljana, Po-
lje, C. XXXII/29, vložil 1.332 SIT, Goriup
Darko, Ljubljana, Štuparjeva 23, vložil 460
SIT in Bregar Janez, Ljubljana, Ane Ziherlove
6, vložil 208 SIT, izstopili in ponovno vstopili
30. 11. 1999, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 74400 Oglaševanje.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, Srg 5986/99 z dne 14. 9.
1999, razveljavi.

Rg-3932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14593 z dne 10. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa IGM ZAGORJE, Industrija gradbe-
nega materiala, d.d., sedež: Savska ce-
sta 1, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/00194/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033144
Člani nadzornega sveta: Podlogar Ivan in

Medvešček Milan, namestnik predsednika,
izstopila 23. 11. 1999; Krznar Janez in Pav-
šič Samo, vstopila 23. 11. 1999, ter Nerad
Ivan, predsednik, vstopil 30. 6. 1999.

Rg-3937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12475 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu
vpisa SIPA-GRAD, d.o.o., sedež: Podrečje
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56, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/22310/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča, da se ugovoru ugodi ter sklep
Srg 9063/99 razveljavi in izda sklep o spre-
membi firme, naslova sedeža, deležev in
osnovnega kapitala, uskladitvi dejavnosti in
uskladitvi z zakonom o gospodarskih dru-
žbah s temile podatki:

Matična št.: 5763860
Ustanovitelja: Perše Pavel in Perše Zlata,

oba iz Domžal, Podrečje 56, vstopila
12. 3. 1993, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, Srg 9063/99 z dne 24. 9.
1999, razveljavi.

Rg-3990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/09809 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa TEHNOPROMET, podjetje za trgovi-
no, prevoz ter izvoz in uvoz, d.o.o., Dole-
nja vas 27, Polhov Gradec, sedež: Dole-
nja vas 27, 1355 Polhov Gradec, pod
vložno št. 1/10425/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449286
Osnovni kapital: 2,460.763 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Jožef Marjan, Polhov

Gradec, Dolenja vas 27, vstopil 3. 12. 1990,
vložil 2,460.763 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Jožef Marjan, imenovan
3. 12. 1990, zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 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 opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo 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 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na 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 indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na dro-
bno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na dro-
bno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu.

Rg-4008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11373 z dne 11. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa OTR-2, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Tržaška 47, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28693/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5959381
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 37b.

Rg-4013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12944 z dne 11. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32784/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1482947
Firma: PANASONIC, Marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: PANASONIC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: PANASONIC, Eastern Euro-

pe Handelsgesellschaft m.b.H., Dunaj,
Laxenburgerstrasse 252, vstopil 27. 10.
1999, vložil 5,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hobayashij Shoji, Dunaj,
Hanselmayergasse 20-22, in prokurist Kri-
stan Marjan, Ljubljana, Smrtnikova 4, imeno-
vana 27. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 65210 Finan-
čni zakup (leasing); 71330 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
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niškimi programi; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74400 Oglaševanje.

Rg-4030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15428 z dne 27. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa MARTINK, prevozništvo in druge
storitve, d.o.o., sedež: Stožice 29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23684/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5769469
Dejavnost, izbrisana 27. 1. 2000: 182

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2735 Druga primarna predelava žele-
za, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Storit-
ve kampov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; Storitve menz; 6022 Storitve tak-
sistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 2000: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih potreb-
ščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja ta-
pet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje 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 dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 27100 Proiz-
vodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC); 27350
Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin (zunaj ECSC); 2871 Proiz-
vodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih

kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja 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 grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sa-
djem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-

vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na dro-
bno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih 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, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na dro-
bno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 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 dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55510 Dejav-
nost menz; 60220 Dejavnost taksistov;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 74150
Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9303
Pogrebna dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 12. 1999.

Rg-4283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10742 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALPER-IMPEX, uvozno-izvozna
družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Komen-
skega 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža s temile podatki:
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Matična št.: 5419042
Osnovni kapital: 8,091.388 SIT
Ustanovitelj: Pernat Aleksander, Dravo-

grad, Ribiška pot 8, vstopil 5. 9. 1990, vložil
8,091.388 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 23. 9. 1999.

Rg-4284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10297 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMPRINT INTERNATIONAL, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska cesta 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5986320
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Vrančič Zlatko, Domžale,

Ljubljanska ulica 97, vstopil 24. 9. 1999,
vložil 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Medič Ilji, ki je bil razrešen 24. 9.
1999.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe
z dne 24. 9. 1999.

Rg-4285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10296 z dne 21. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa G GRADNJE, gradbeni inženiring,
vzdrževanje, d.o.o., sedež: Zaloška 69,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/31260/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1339214
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Peter

Gala, Radomlje, Dermastijeva 23, razrešen
23. 9. 1999 kot direktor in imenovan za pro-
kurista; prokuristka Marjeta Tomšič, razreše-
na 1. 9. 1999; direktor Lokar Mirko, Ljublja-
na, Vodnikova cesta 44, imenovan 23. 9.
1999.

Rg-4287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10279 z dne 1. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa MAXIMO, Podjetje za proizvodnjo
tekstilnih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, sedež: Parmova
53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18598/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
naslova zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5607469
Firma: MAXIMO, Podjetje za proizvod-

njo tekstilnih izdelkov in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MAXIMO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lozinšek Dušan, Ljubljana-Šentvid,
Ul. 9. junija 2, imenovan 27. 9. 1993, zasto-
pa in predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 176 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 177 Proizvod-

nja pletenih in kvačkanih izdelkov; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi.

Dejavnost, vpisana 1. 10.1 999: 1710
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720
Tkanje tekstilij; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 9. 1999.

Rg-4288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09746 z dne 19. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALPE ADRIA MEDIA MARKE-
TING, Podjetje za trženje in trgovino,
d.o.o., sedež: Likozarjeva 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5810221
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 11.

Rg-4290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09635 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAMBIT, d.o.o., Podjetje za ra-
čunalniški marketing, inženiring, biroo-
premo, inženiring in trgovino, sedež: Vo-
dnikova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03409/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
osnovnega kapitala in deleža, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5312922
Sedež: 1000 Ljubljana, Gorjupova 14
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Stanislav, Ljubljana,

Gorjupova 14, vstopil 18. 12. 1989, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 21. 10. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.

Sprejme se čistopis akta o ustanovitvi z
dne 4. 8. 1999.

Rg-4292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09549 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZEMGROS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Krivec 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16101/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika, spremembo in uskladi-

tev dejavnosti ter spremembo akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5575940
Firma: CASAL, zastopanje in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: CASAL, d.o.o.
Ustanovitelj: Zeme Andrej in Zeme Moj-

ca, izstopila 19. 3. 1999; Nuč Franc, Šent-
jur, Podvine 17, vstopil 19. 3. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zeme Mojca, razrešena 19. 3.
1999; direktor Nuč Franc, imenovan 19. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinirane-
ga olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1561 Mlinar-
stvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega peci-
va in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in die-
tetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih ne-
žganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proiz-
vodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 3611 Proiz-
vodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proiz-
vodnja žimnic; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posre-
dništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecia-
lizirana 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina 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 indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina 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 pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinj-
stvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;

5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mladin-
skih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov ; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 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 pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševa-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe z dne 19. 3. 1999.

Rg-4293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03971 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KAMATOURS, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Gradišče 45, Lu-
kovica, sedež: Gradišče 45, 1225 Luko-
vica, pod vložno št. 1/20857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, osnovnega kapitala, deležev in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5762677
Osnovni kapital: 2,151.000 SIT
Ustanoviteljica: Cerar Katarina, Lukovica,

Gradišče pri Lukovici 45, vstopila
14. 12. 1992, vložila 2,151.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2461 Proizvodnja
razstreliv; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-

benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 52488 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
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ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost 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 fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe z dne 2. 7. 1999.

Rg-4299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03726 z dne 1. 10. 1999 pod št.
vložka 1/04972/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5990904001
Firma: SPORT ACTIVE, Družba za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Melikova 44, Ljub-
ljana – Podružnica Trzin

Skrajšana firma: SPORT ACTIVE, d.o.o.
– Podružnica Trzin

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 24
Ustanovitelj: SPORT ACTIVE, d.o.o., Ljub-

ljana, Melikova 44, vstopil 31. 5. 1999, od-
govornost: vpisan kot ustanovitelj podružni-
ce.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Grabnar Borut, Ljubljana, Ul. borcev za
severno mejo 56, in Kovač Andrej, Ljubljana,
Melikova ulica 64, imenovana 31. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-4303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03104 z dne 1. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa ROYAL CLUB, rekreacijski cen-
ter, d.o.o., Smrjene 15, Škofljica, sedež:
Smrjene 15, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/07143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5376068
Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999: 5248

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega materi-
ala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na dro-
bno z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah
in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 9. 6.
1999.

Rg-4308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10965 z dne 24. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32530/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467441
Firma: VIA VIAS, trgovska družba,

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

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Laze pri

Dolskem 28a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Goričar Darija, Dol pri

Ljubljani, Laze pri Dolskem 28a, vstopila
8. 10. 1999, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Goričar Darija, imenovana 8. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 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 grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na dro-
bno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na dro-
bno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
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revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na dro-
bno 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.; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninamI 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Či-
ščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-4316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10912 z dne 18. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32508/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467379
Firma: FINISTUS – BLATNIK&BLATNIK,

družba za upravljanje nepremičnin, sve-
tovanje in finančni inženiring, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: FINISTUS – Blat-
nik&Blatnik, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1122 Ljubljana, Beblerjev trg 3
Ustanovitelja: Blatnik Matjaž in Blatnik Ma-

rija, oba iz Ljubljane, Beblerjev trg 3, vstopila
20. 10. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blatnik Matjaž, imenovan 20. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 2812 Proizvodnja

kovinskega stavbnega pohištva; 3420 Proiz-
vodnja karoserij za vozila; proizvodnja priko-
lic in polprikolic; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju družboslovja; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje: 7470 Či-
ščenje stavb; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnosti javne higiene; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-4319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10483 z dne 25. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa JANEZ, projektiranje in izdela-
va elektronskih naprav in alarmnih siste-
mov, d.o.o., sedež: Kranerjeva 8, 1117
Ljubljana, pod vložno št. 1/03835/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5345804
Dejavnost, izbrisana 25. 11. 1999: 3220

Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999: 3220
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3530 Proiz-
vodnja zračnih in vesoljskih plovil; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 6022 Dejavnost taksistov;

6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Finan-
čni zakup (leasing); 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 9. 1999.

Rg-4321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10454 z dne 12. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRENDIS, družba za proizvod-
njo, posredništvo, svetovanje in druge po-
slovne dejavnosti, d.o.o., sedež: Karde-
ljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31537/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1363760
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1999: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 15810 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 15820 Proiz-
vodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja
sladkorja; 15840 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvod-
nja testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 16000 Proiz-
vodnja tobačnih izdelkov; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 21210 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 21220 Proizvodnja gospo-
dinjskih higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških potreb-
ščin iz papirja; 21240 Proizvodnja tapet;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov; 22330 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 26120 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 26130 Proizvodnja votlega ste-
kla; 26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 26220 Proizvodnja sanitarne kera-
mike; 26230 Proizvodnja izolatorjev in izola-
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cijskih elementov iz keramike; 26250 Proiz-
vodnja drugih keramičnih izdelkov; 28400 Ko-
vanje, 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 Proiz-
vodnja 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.; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29310 Proizvodnja trak-
torjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 29520 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 29560 Proiz-
vodnja strojev za druge posebne namene;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 31400 Proiz-
vodnja akumulatorjev, primarnih členov in ba-
terij; 31500 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 33400 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 34100 Proizvod-
nja motornih vozil; 34200 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 35200 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 35300 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 35410 Proizvodnja motornih
koles; 35420 Proizvodnja koles; 35430 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 35500 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 36110 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja
žimnic; 36210 Kovanje kovancev in medalj;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 36300 Proizvodnja glasbil; 36400 Proiz-
vodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Proiz-
vodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40200 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži; 40300 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 41000 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacij-
ska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;

45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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 al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina 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 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim 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, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-

govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na dro-
bno z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov širo-
ke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73202 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
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mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 91330 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 92320 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 92610 Obratovanje špor-
tnih objektov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 29720 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 teles;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 1. 10. 1999.

Rg-4322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10314 z dne 17. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32497/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1453599
Firma: DECOR TRADE, OŽEGOVIĆ, za-

ključna dela v gradbeništvu, k.d.
Skrajšana firma: DECOR TRADE

OŽEGOVIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Brdo

109
Ustanovitelja: Ozegović Hamdija, Ljublja-

na, Cesta na Brdo 109, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Hadžić Rifet, Gornja Bar-
ska, Gornja Barska 155, ki je vložil 1.000
SIT, in ne odgovarja, vstopila 21. 9. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ozegović Hamdija, in prokurist Hadžić
Rifet, imenovana 21. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999: 2215
Drugo založništvo; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po poš-
ti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 De-
javnost taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-

nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-4324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10312 z dne 24. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32529/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453564
Firma: SUMMIT LEASING SLOVENIJA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 4
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: SUMMIT MOTORS INVES-

TMENT (U.K.) LTD, London, Vintners Place
68 Upper Thames, vstopil 17. 9. 1999, vlo-
žil 20,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Omori Yasumasa, Funabashi City, Chi-
ba Prefect., 1-3-3 Koyadai, imenovan 17. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
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lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na dro-
bno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na dro-
bno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Rg-4326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10288 z dne 16. 11. 1999 pod št.
vložka 1/30793/05 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1122312003
Firma: DISKONT – FRIZER, frizerske

storitve, d.o.o., Ljubljana, Jamova 105,
PODRUŽNICA VELENJE, Kidričeva 2b,
Velenje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3320 Velenje, Kidričeva 2b
Ustanovitelj: DISKONT – FRIZER, frizer-

ske storitve, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Ja-
mova,105, vstopil 24. 9. 1999, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novak Marko, Ljubljana, Rojčeva 16,
imenovan 24. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov.

Rg-4327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10287 z dne 16. 11. 1999 pod št.
vložka 1/30793/04 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1122312002
Firma: DISKONT – FRIZER, frizerske

storitve, d.o.o., Ljubljana, Jamova 105,
PODRUŽNICA MARIBOR, Jadranska 27,
Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska 27
Ustanovitelj: DISKONT FRIZER, frizerske

storitve, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Jamova
105, vstopil 24. 9. 1999, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novak Marko, Ljubljana, Rojčeva 16,
imenovan 24. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov.

Rg-4330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09680 z dne 11. 11. 1990 pod št.
vložka 1/32473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447254
Firma: MP & D, podjetje za prodajo

strojev, strojne opreme, proizvodnjo in
servis, d.o.o.

Skrajšana firma: MP & D, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska c. 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kaliga Werner, Muklheim,

Fuggerstrasse 8, Schwarz Uwe, Bruttig-Fan-
kel, Rathaustrasse 7, in Žagar Pavel, Ljublja-
na, Besnica 22a, ki so vložili po 420.000
SIT, ter Grčar Marjan, Ljubljana, Bizjakova 3,
ki je vložil 840.000 SIT – vstopili 16. 8.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grčar Marjan, imenovan 16. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na

debelo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-4341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00270 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa NT MAXIMO, notranja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, deleža in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5940478
Osnovni kapital: 122,209.018,47 SIT
Ustanovitelj: GLOBTRADE ANSTALT,

Schaan, Vaduz, Bahnhofstrasse 16, vstopil
20. 5. 1999, vložil 122,209.018,47 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 12. 1999.

Rg-4344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00713 z dne 19. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa DONNA MEDIA, trgovina in storit-
ve, d.o.o., sedež: Litijska 148, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/32602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1467735
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Ulica

Lizike Jančarjeve 6.

Rg-4346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00755 z dne 27. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32751/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491997
Firma: SCUBATOM, trgovina in storit-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Melikova 88
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Favai Tomaž Mihael, Ljub-

ljana, Zemljemerska 15, vložil 1,980.000
SIT, in Favai Metka, Ljubljana, Melikova 88,
vložila 220.000 SIT – vstopila 17. 12. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Favai Tomaž Mihael, imenovan 17. 12.
1999.
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Dejavnost, vpisana 27. 1. 2000: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-4347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00919 z dne 27. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1488830
Firma: DIAMANT PLUS, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Prelog Domžale
Skrajšana firma: DIAMANT PLUS, d.o.o.,

Prelog, Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Prelog, Domžale, Stara

cesta 2c
Osnovni kapital: 4,800.000 SIT
Ustanovitelji: Gale Anton, Ljubljana, Pot

na Hreše 27a, Osterman Jernej, Zgornja Pol-
skava, Vošnjakova ulica 4, in Korošec Irena,
Domžale, Ljubljanska cesta 106, vstopili
7. 1. 2000, vložili po 1,600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Gale Anton ter zastopnika Osterman
Jernej in Korošec Irena, imenovani 7. 1.
2000.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 2000: 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proiz-
vodnja mlečnih izdelkov; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1572 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proiz-

vodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586
Predelava čaja in kave; 1588 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in dru-
gih agrokemičnih izdelkov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za le-
pljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2624 Proizvodnja druge te-
hnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo 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 izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovi-
na 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 gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55234 De-
javnost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmo-
gljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih 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 lo-
kalih; 6010 Železniški promet; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finan-
čnim posredništvom; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
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ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-4354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01136 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa ŠPAN, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, servis in transport, d.o.o., Brezo-
vica, sedež: Tržaška 547, 1351 Brezovi-
ca pri Ljubljani, pod vložno št. 1/14369/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo skrajšane firme in akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5542910
Skrajšana firma: ŠPAN, d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

omejeno odgovornostjo z dne 12. 1. 2000.

Rg-4356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01794 z dne 3. 2. 2000 pod št. vlož-
ka 1/32779/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492381
Firma: K.S.B., proizvodnja in predela-

va, d.o.o.
Skrajšana firma: K.S.B., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot v dolino 48
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kušar Srečko, Ljubljana, Pot

v dolino 48, vstopil 6. 1. 2000, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kušar Srečko, imenovan 6. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2731 Hladno vlečenje;
2733 Hladno profiliranje; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin (zunaj ECSC); 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 28621 Proizvodnja ročnega oro-
dja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih

strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 3542
Proizvodnja koles; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 6312 Skladiščenje; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7482 Pakiranje.

Rg-4388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10273 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu
vpisa ITAIA, Podjetje za računalniški in
elektro inženiring, Ljubljana, Bilečanska
5, sedež: Bilečanska 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala in deleža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5505771
Firma: ITAIA, d.o.o., podjetje za raču-

nalniški in elektro inženiring
Skrajšana firma: ITAIA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ažbetova 5
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Strmčnik Peter, Ravne na

Koroškem, Kotlje 70, vstopil 15. 8. 1991,
vložil 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 22110
Izdajanje knjig; 22140 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov; 22330 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 28520 Splošna mehanična dela;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinj-
stva; 29400 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 29710 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 30010 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 30020 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 31200 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih 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 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih naprav; 32300 Proiz-
vodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 33100 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 33200 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 33500 Proiz-
vodnja ur; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
36300 Proizvodnja glasbil 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalni-
ških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju naravoslo-
vja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju družboslovja; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74810 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92320 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.
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