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Sodni register

CELJE

Rg-200220
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01542 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ABADON, finančni in raču-
nalniški inženiring, d.o.o., Celje, Samo-
va ulica 1, sedež: Samova ulica 1, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00858/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi d.o.o. z dne 15. 10.
1997, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5648955
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo, 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške



Stran 3550 / Št. 36 / 14. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

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

Rg-200221
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00821 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TEVES, podjetje za
proizvodnjo in trgovino elektronske
opreme, d.o.o., Velenje, Črnova 35c, se-
dež: Črnova 35c, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/03294/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. z dne 24. 10. 1997, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550548
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-

ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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 dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 družba opravlja
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-200224
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01162 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa VENIA, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Gledališka 2, Celje,
sedež: Gledališka 2, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01689/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in družbene pogodbe z dne 10. 10.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5363233
Firma: VENIA, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Ulica heroja Lac-

ka 4

Rg-200225
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00515 z dne 23. 10. 1997 pri
subjektu vpisa VENIA, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Ulica
heroja Lacka 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01689/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, spremembo zastopni-
kov in družbene pogodbe z dne 23. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5363233
Firma: VENIA, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Gledališka 2, Celje
Sedež: 3000 Celje, Gledališka 2
Ustanovitelja: Cverlin Avguštin, izstop

21. 4. 1997; Jovanovič Alenka, Celje, Uli-
ca heroja Lacka 4, vstop 21. 4. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Cverlin Matjaž, Celje, Škvarčeva 1,
vstop 21. 4. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cverlin Avguštin, razrešen 21. 4.
1997; direktorica Jovanovič Alenka, imeno-
vana 21. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovi-
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na na drobno zunaj prodajaln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G 52.48 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva.

Rg-200227
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00447 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa FACIG HARDWARE, raču-
nalniški inženiring, d.o.o., sedež: Mestni
trg 3, 3210 Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/00922/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža in spremembo družbene pogodbe z dne
30. 9. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5321450
Ustanovitelji: FACIG d.d., Trgovsko in

proizvodno podjetje, Ljubljana, izstop 3. 6.
1996; Račić Mihaela, Šentjur, Cesta Koz-
janskega odreda 70, vstop 3. 6. 1996, vlo-
žek 2,071.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami.

Rg-200228
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00888 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa JEKO KMP, proizvodnja,
trgovina, zunanja trgovina, d.o.o., sedež:
Cesta ob železnici 1, 3310 Žalec, pod
vložno št. 1/00792/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, družbene pogodbe z dne 4. 11.
1996, spremembo družbenikov zaradi od-
svojitve poslovnega deleža, spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5299039
Firma: KMP PRINT TEHNIK, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KMP Print Tehnik,

d.o.o.
Ustanovitelja: Jelen Franc, izstop 30. 7.

1996; KMP PRINT TECHNIK GMBH, Eg-
genfelden, ZRN, Karl-Rolle Str. 43, vstop
6. 3. 1990, vložek 4,863.500 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Končan Vili, Celje,
Pleteršnikova 2, vstop 25. 10. 1989, vlo-
žek 4,863.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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 izdelkov, d.n.; 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 debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 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 drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov,
pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva.

Rg-200230
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00154 z dne 23. 10. 1997 pri
subjektu vpisa B.D., d.o.o., Podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, Parižlje
123, Braslovče, sedež: Parižlje 123,
3314 Braslovče, pod vložno
št. 1/03885/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, družbe-
ne pogodbe z dne 26. 9. 1997 in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674867
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:

2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov,sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo, 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov,
pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro J 67.13 družba opravlja le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.14 družba opravlja vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-200233
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00733 z dne 21. 10. 1997 pri

subjektu vpisa PANCOM, podjetje za sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Arja vas 4b, Pe-
trovče, sedež: Arja vas 4b, 3301 Petrov-
če, pod vložno št. 1/05020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ak-
ta o ustanovitvi d.o.o. z dne 29. 9. 1997,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5710588
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:

2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
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5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovin na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (caterin); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-

metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 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 teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-200234
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00462 z dne 21. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06680/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos z Okrožnega so-
dišča Maribor, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 17. 5. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5452333
Firma: TORPEDO, trgovina, posredniš-

tvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TORPEDO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kraigherjeva ul. 6
Osnovni kapital: 1,524.326 SIT
Ustanovitelja: Obrecht Vili, izstop 17. 5.

1996; Helbl Franc, izstop 17. 5. 1996; Sa-
lobir Sašo, Celje, Kraigherjeva ul. 6, vstop
17. 5. 1996, vložek 762.163 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Draganovič Zaim,
Celje, Okrogarjeva ul. 3, vstop 17. 5. 1996,
vložek 762.163 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Helbl Franc, razrešen 17. 5. 1996;
zastopnik Obrecht Vili, razrešen 17. 5.
1996; direktor Salobir Sašo, imenovan
17. 5. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Draganovič Zaim, imenovan
17. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo

pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost re-
stavracij 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; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru s fir-
mo: NEKTAR, d.o.o., proizvodnja, trgovi-
na, svetovanje, Sp. Žerjavci 15, Lenart,
št. vložka 1/2869/00.

Rg-200236
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00027 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa DETEL PET, inženiring,
d.o.o., sedež: Trg Celjskih knezov 2,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06172/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5919878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zdolšek Simon, Šentjur, Ul. skladate-
ljev Ipavcev 10, imenovan 8. 1. 1996.

Rg-200237
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00935 z dne 15. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06687/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1215299
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Firma: MANSUTTI, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., Gorica pri Slivnici

Skrajšana firma: MANSUTTI, d.o.o., Go-
rica pri Slivnici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3263 Gorica pri Slivnici,
Drobinsko 9

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mansutti Jože, Gorica pri

Slivnici, Drobinsko 9, vstop 8. 8. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mansutti Jože, imenovan 8. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodna
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 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-

no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5162 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (caterin);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 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 dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti pod šifro J 67.13 družba lahko
opravlja le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-200238
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01061 z dne 15. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201972
Firma: CVELBAR, gostinstvo in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Gubčeva ulica 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cvelbar Armando, Ljublja-

na, Rusjanov trg 8, vstop 5. 9. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvelbar Armando, imenovan 5. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
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tobačnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-200239
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01156 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa DEMI-GROS, trgovina in
storitve, d.o.o., Žalec, Ložnica 88, se-
dež: Ložnica 88, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/02125/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenikov, zastopnikov in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Firma: DEMI-GROS, trgovina in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: DEMI-GROS, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Podvin 213
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Barborič Iztok, izstop

3. 10. 1997; Kremžar Ernest, izstop 3. 10.
1997; Luskar Dušan, Žalec, Podvin 213,
vstop 27. 6. 1990, vložek 187.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Žic Mitja, izstop
3. 10. 1997; Dolar Milivoj, Žalec, Podvin
198, vstop 3. 10. 1997, vložek 187.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Štiherl Du-
šan, Žalec, Kvedrova 25, vstop 3. 10.
1997, vložek 187.500 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Zajc Jože, Petrovče, Petrov-
če 159, vstop 3. 10. 1997, vložek 187.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Turnšek
Andreja, Žalec, Heroja Staneta 7, vstop
3. 10. 1997, vložek 187.500 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žagar Branimir, Ža-
lec, Podvin 190, vstop 3. 10. 1997, vložek
187.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Salesin Vera, Žalec, Čopova 3, vstop 3. 10.
1997, vložek 187.500 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kajtna Bogdan, Griže, Griže
34, vstop 3. 10. 1997, vložek 187.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žic Mitja, razrešen 3. 10. 1997; di-
rektor Luskar Dušan, imenovan 3. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno

projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 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.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
lahko opravlja le dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12
družba opravlja vse, razen revizijske dejav-
nosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 druž-
ba opravlja vse, razen arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-200240
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00997 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa AS BOUTIQUE, Proizvodnja
in trgovina z oblačili, d.o.o., Šoštanj, Par-
tizanska 5, sedež: Partizanska 5, 3325
Šoštanj, pod vložno št. 1/01242/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in dejavnosti, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve dela
poslovnega deleža, spremembo zastopni-
kov in družbene pogodbe z dne 27. 8.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5333440
Firma: ACMAN, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Šoštanj, Partizanska 5
Skrajšana firma: ACMAN, d.o.o.
Ustanovitelja: Acman Stropnik Edvarda,

Velenje, Kavče 14, vstop 5. 7. 1993, vlo-
žek 1,916.669,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stropnik Boris, Velenje, Kavče
14, vstop 27. 8. 1997, vložek 479.167,40
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stropnik Boris, imenovan 27. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200242
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00909 z dne 9. 10. 1997 pri

subjektu vpisa PRENOS, proizvodnja
opreme, d.o.o., sedež: Cesta 9/7, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00705/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe z dne 29. 4. 1997,
spremembo dejavnosti in uskladitev z ured-
bo o standardni klasifikaciji dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5294711
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:

2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijo procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
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metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 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.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom, 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 druž-
ba opravlja vse, razen orožja in streliva; pri

dejavnosti pod šifro K 74.12 družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 družba opravlja
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-200244
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01402 z dne 9. 10. 1997 pri
subjektu vpisa NAVOR, Podjetje za pro-
jektiranje, storitve, raziskave in trgovi-
no, d.o.o., Ulica bratov Vedenikov 6, Ce-
lje, sedež: Ulica bratov Vedenikov 6,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06269/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe z dne 19. 12.
1996, spremembo firme, sedeža in dejav-
nosti ter uskladitev z uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5832225
Firma: NAVOR, projektiranje, storitve

in raziskave, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ulica XIV.divizije 12
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-200246
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/0146 z dne 7. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa TURBO-TRANS, podjetje za
transport in trgovino d.o.o., Levec 2,
Petrovče, sedež: Levec 2, 3301 Petrov-
če, pod vložno št. 1/04879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti z uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti, spremembo deležev, družbeni-

ka, zastopnikov in družbene pogodbe z dne
26. 8. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5720435
Ustanovitelji: Turnšek Franc in Turnšek

Irena, oba Petrovče, Levec 2, vstopila
21. 10. 1992, vložila po 633.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata; Turnšek Bošt-
jan, Petrovče, Levec št. 2, vstop 30. 12.
1996, vložek 422.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Turnšek Irena, razrešena 25. 8.
1997; direktor Turnšek Boštjan, imenovan
21. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih dejavnosti.

Rg-200247
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00634 z dne 6. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06674/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197690
Firma: SAM INŽENIRING, strojno-av-

toprevozna mehanizacija, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: SAM INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ulica bratov Do-

brotinškov 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Drgajner Ervin, Celje, Ulica

bratov Dobrotinškov 13, vstop 25. 2. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Drgajner Zoran, Celje, Efenkova
ulica 36, vstop 25. 2. 1997, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Drgajner Erika, Celje, Efenkova ulica 36,
vstop 25. 2. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Drgajner Ervin, imenovan 25. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Drgajner Erika, imenovana 25. 2.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
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izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja 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; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-

spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina

na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic, 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 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.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva.

Rg-200248
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 92/02724 z dne 1. 10. 1997 pri
subjektu vpisa Javni zavod Zdravstveni
center Celje, p.o., Celje, sedež: Gregor-
čičeva 3, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00496/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje JZ ZC Celje v
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica
Celje, spremembo firme, ustanoviteljev, se-
deža, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5064716
Firma: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Sedež: 3000 Celje, Oblakova 5
Ustanovitelj: Skupščina občine Celje;

Skupščina občine Žalec; Skupščina občine
Laško; Skupščina občine Sevnica; Skupšči-
na občine Šmarje pri Jelšah; Skupščina ob-
čine Šentjur pri Celju in Skupščina občine
Slovenske Konjice, vse izstopile
12. 1. 1993; Republika Slovenija, neome-
jena solidarna odgovornost, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 12. 1. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hru-
šovar Marjan, mag. razrešen 12. 1. 1993
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kot v.d. direktorja; direktor Demšar Aleš,
mag. sci., dr. med., imenovan 12. 1. 1993,
zastopa zavod brez omejitev.

Splošna bolnišnica Celje opravlja
zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni,
ki obsega: specialistično ambulantno dejav-
nost; specialistično bolnišnično dejavnost;
bolnišnično lekarniško dejavnost z izdajo ne-
registriranih zdravil za bolnike kot nadalje-
vanje bolnišničnega zdravljenja; preskrba s
krvjo in krvnimi pripravki; patoanatomsko de-
javnost; zunanjo trgovinsko dejavnost za po-
trebe zavoda; gospodarsko dejavnost, ki je
namenjena opravljanju dejavnosti, za katero
je zavod ustanovljen, ki obsega preskrbo s
prehrano, toplotno energijo, posteljnim in
ostalim medicinskim perilom in tehnično
vzdrževalna dela. V okviru možnosti in po-
treb nudi storitve gospodarske dejavnosti
tudi drugim zunanjim naročnikom; znanstve-
no raziskovalno dejavnost.

Vpiše se preoblikovanje JZ Zdravstveni
center Celje v Javni zdravstveni zavod Splo-
šna bolnišnica Celje s sklepom sodišča Srg
2724/92 z dne 1. 10. 1997.

Rg-200250
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00960 z dne 27. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTRONIKA, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Partizanska 12, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/00856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.d., spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenikov, zastopnika, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5306558
Firma: ELEKTRONIKA VELENJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3320 Velenje, Štrbenkova 10
Osnovni kapital: 571,200.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
25. 2. 1993, vložek 128,060.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Šulek Drago, Ve-
lenje, Kavče 63, vstop 30. 12. 1994, vlo-
žek 3,160.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Es Zvone, Šoštanj, Cankarjeva 20,
vstop 6. 12. 1994, vložek 1,580.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Jenko Mitja,
Velenje, Kersnikova 29, vstop 6. 12. 1994,
vložek 790.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Deželak Danilo, Velenje, Vinska go-
ra 45a, vstop 6. 12. 1994, vložek 490.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kutnjak
Milena, Velenje, Cesta II/7, vstop 6. 12.
1994, vložek 490.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Omladič Ivan, Braslovče,
Podvrh 82a, vstop 6. 12. 1994, vložek
970.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pangeršič Bojan, Velenje, Šalek 89, vstop
6. 12. 1994, vložek 1,580.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Perme Marko, Vele-
nje, Šalek 102, vstop 6. 12. 1994, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Podgoršek Martin,Šmartno ob Paki, Pod-
gora 27, vstop 6. 12. 1994, vložek
670.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Poznič Jože, Velenje, Partizanska 54, vstop
6. 12. 1994, vložek 1,350.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Škornik Igor, Zreče,
Cesta na Roglo 11b, vstop 6. 12. 1994,
vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Steblovnik Konrad, Šmartno ob Pa-

ki, Rečica 37, vstop 6. 12. 1994, vložek
740.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šmon Peter, Topolšica, Topolšica 47, vs-
top 6. 12. 1994, vložek 550.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Tanšek Božena,
Velenje, Rudarska 2d, vstop 6. 12. 1994,
vložek 940.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Bizjak Andreja, Velenje, Kersniko-
va c. št. 10, vstop 6. 12. 1994, vložek
1,150.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Tominšek Peter, Velenje, Šalška 27b,
vstop 6. 12. 1994, vložek 770.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Verbovšek Smi-
lja, Petrovče, Dobriška vas 52, vstop 6. 12.
1994, vložek 260.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Zavolovšek Milan, Nazarje,
Ličja vas 18, vstop 6. 12. 1994, vložek
850.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Žohar Franc, Šmartno ob Paki, Šmarno ob
Paki 141, vstop 6. 12. 1994, vložek
1,130.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Virtič Davorin, Velenje, Šmarska 6a,
vstop 6. 12. 1994, vložek 730.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Zager Zdrav-
ko, Topolšica, Topolšica 51a, vstop 6. 12.
1994, vložek 630.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; SILVI d.o.o., izstop 23. 11.
1995; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 25. 5.
1995, vložek 250,950.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; BDB, investicijsko
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
1/VI, vstop 23. 11. 1995, vložek
12,610.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Q TRADE d.o.o., Velenje, Kavče 63,
vstop 23. 11. 1995, vložek 160,020.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šulek Drago, razrešen 23. 11. 1995;
član uprave Es Zvonko, imenovan 23. 11.
1995, pri sklepanju, odpovedovanju ali
spreminjanju kakršnekoli pogodbe ali pri iz-
vajanju pravnih poslov izven okvira rednega
in običajnega teka poslovanja družbe; pri
najemanju kreditov ali posojil, katerih vred-
nost glavnice presega znesek tolarske pro-
tivrednosti 100.000 DEM; pri dajanju poso-
jil drugim fizičnim ali pravnim osebam ter pri
odobravanju komercialnih ali blagovnih kre-
ditov, katerih vrednost presega tolarsko pro-
tivrednost 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; pri prodaji, da-
janju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb - hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera, član uprave potre-
buje pismeno soglasje nadzornega sveta;
predsednik Šulek Drago, imenovan 23. 11.
1995, pri sklepanju, odpovedovanju ali
spreminjanju kakršnekoli pogodbe ali pri iz-
vajanju pravnih poslov izven okvira rednega
in običajnega teka poslovanja družbe; pri
najemanju kreditov ali posojil, katerih vred-
nost glavnice presega znesek tolarske pro-
tivrednosti 100.000 DEM; pri dajanju poso-
jil drugim fizičnim ali pravnim osebam ter pri
odobravanju komercialnih ali blagovnih kre-
ditov, katerih vrednost presega tolarsko pro-

tivrednost 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; pri prodaji, da-
janju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb - hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera, predsednik uprave
potrebuje pismeno soglasje nadzornega
sveta.

Člani nadzornega sveta: Jaklin Jože, Lu-
kančič Mojca, Jenko Mitja in Kržič Andrej,
vstopili 23. 11. 1995 ter Boček Franc in
Zager Igor, vstopili 25. 3. 1997.

Rg-200251
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00449 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ZORKO, podjetje za
proizvodno kooperacijo, d.o.o., Babno
19b, Celje, sedež: Babno 19b, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/02191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi z dne
29. 5. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5438659
Osnovni kapital: 2,670.000 SIT
Ustanovitelj: Zorko Drago, Celje, Babno

19b, vstop 20. 8. 1990, vložek 2,670.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0123 Reja prašičev; 0125 Re-
ja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 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-
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delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 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 kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom, 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-200252
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00940 z dne 14. 10. 1997 pri
subjektu vpisa VALAT, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Celje, sedež: Lopata
33, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05701/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, za-
stopnika, družbenika, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe z dne 21. 11. 1995 s temile po-
datki:

Matična št.: 5779936
Firma: VALAT, trgovina in proizvodnja,

d.o.o., Petrovče
Skrajšana firma: VALAT, d.o.o., Petrovče
Sedež: 3301 Petrovče, Novo Celje 9
Ustanovitelja: Pučko Leon, Celje, Tru-

barjeva 53a, vstop 8. 7. 1993, vložek
750.158 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Dušak Roman, Celje, Lopata 33, vstop
21. 11. 1995, vložek 750.157 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dušak Roman, imenovan 21. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1997:
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-200256
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00697 z dne 20. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SVETLOBA, storitve, trgo-
vina in proizvodnja, d.o.o., Celje, Titov
trg 3, sedež: Titov trg 3, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03314/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, člane nadzorne-
ga sveta, spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557399
Firma: SVETLOBA, invalidsko pod-

jetje, trgovina, storitve in proizvodnja,
d.o.o.

Skrajšana firma: SVETLOBA, d.o.o.,
Celje

Sedež: 3000 Celje, Gregorčičeva 6
Osnovni kapital: 1,655.403 SIT
Ustanovitelj: Medobčinsko društvo sle-

pih in slabovidnih, Celje, Krekov trg 3, vs-
top 9. 9. 1991, vložek 1,655.403 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Člani nadzornega sveta: But Branko,
Kladnik Rudi in Oset Alojz, vsi vstopili
17. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5150 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravlja-
jo zdravniki; 85322 Dejavnost invalidskih
organizacij; 85324 Druge socialne dejav-
nosti; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-200259
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02679 z dne 16. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SLAPNIK, podjetje za le-
sno proizvodnjo in komercialne storitve,
d.o.o., Nazarje, Kokarje 7, sedež: Kokar-
je 7, 3331 Nazarje, pod vložno
št. 1/03260/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5547075
Firma: SLAPNIK, družba za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SLAPNIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,054.552 SIT
Ustanovitelja: Slapnik Jožef, Nazarje, Ko-

karje 7, vstop 25. 11. 1991, vložek
1,178.468 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slapnik Frančiška, Nazarje, Kokarje
7, vstop 25. 11. 1991, vložek 876.084
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0121 Reja govedi; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
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delkov, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet, 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-200265
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02378 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa PLAS-TEKS TRADE, trgovi-
na in zastopstvo, d.o.o., Gornji Grad,
Šmiklavž 10, sedež: Šmiklavž 10, 3342
Gornji Grad, pod vložno št. 1/05879/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe ter spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5796369
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fašun Iztok, Ljubljana, Bro-

darjev trg 5, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1997:
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;

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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5150 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-200266
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02694 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa DAT – CON, proizvodnja,
servis, 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 uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenikov in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5706319
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelja: Pečar Borut, izstop 20. 4.

1994; Plaskan Breda in Plaskan Stane, oba
iz Polzele, Polzela 136a, vstopila
10. 11. 1992., vložila po 810.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Rg-200271
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04726 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TANJA TRANSPORTI, med-
narodna špedicija in prevozništvo,
d.o.o., Celje, sedež: Kidričeva 26, 3000
Celje, pod vložno št. 1/05201/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-

nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5737672
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TANJA TRANSPORTE,

GES.M.B.H., Vogelfang 2, L3585 Neuen-
tal 5, Internationale Spedition, Am, vstop
13. 10. 1992, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tanja Jereminov, razrešena
27. 12. 1994; direktor Šket Srečko, Celje,
Ljubljanska 62, imenovan 27. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200272
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04459 z dne 9. 10. 1997 pri
subjektu vpisa PREXIM TRADE, trgovina,
storitve, proizvodnja, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Šempeter v Savinjski dolini, sedež: Do-
berteša vas 32, 3311 Šempeter v Sa-
vinjski dolini, pod vložno št. 1/04518/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5658845
Osnovni kapital: 1,586.168 SIT
Ustanovitelj: Privošnik Janez, Šempeter,

Doberteša vas 32, vstop 8. 4. 1992, vlo-
žek 1,586.168 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-200275
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02913 z dne 9. 10. 1997 pri
subjektu vpisa VIZURA, zasebno podjetje
za projektiranje in sorodne tehnične sto-
ritve, d.o.o., Celje, Jenkova 24, sedež:
Jenkova 24, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00790/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo družbenikov, deležev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295807
Osnovni kapital: 2,820.657,50 SIT
Ustanovitelji: Vitez Drago, Celje, Škapi-

nova 15, vstop 21. 11. 1989, vložek
1,275.272,20 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Matko Franc, Celje, Pod kostanji 2,
vstop 21. 11. 1989, vložek 1,210.704,80
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Zakonjšek
Bojan, Celje, Kraigherjeva 7, vstop 15. 5.
1994, vložek 225.753 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Škof Ivan, Celje, Jenkova
20a, vstop 15. 5. 1994, vložek
108.927,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:
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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36 / 14. 5. 1998 / Stran 3561

Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-200278
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00530 z dne 1. 10. 1997 pri
subjektu vpisa HAI INŽENIRING, d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah 51, Šmarje pri Jelšah,
sedež: Šmarje pri Jelšah 51, 3240 Šmar-
je pri Jelšah, pod vložno št. 1/00671/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo se-
deža in firme, naslova družbenika in zastop-
nika ter spremembo akta o ustanovitvi z dne
27. 12. 1994 s temile podatki:

Matična št.: 5288274
Firma: HAI INŽENIRING, proizvodnja

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HAI INŽENIRING,

d.o.o.
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Fran-

ca Skaze 4
Ustanovitelj: Habjan Igor, Šmarje pri Jel-

šah, Franca Skaze 4, vstop 30. 5. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habjan Igor, imenovan 30. 5. 1989,
zastopa družbo kot direktor neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1997:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov 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; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s

kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-200280
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00442 z dne 23. 10. 1997 pri
subjektu vpisa DIBETEC, podjetje za pro-
izvodnjo medicinske opreme, d.o.o.,
Mestni trg 7, Slovenske Konjice, sedež:
Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/01185/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5324483
Firma: DIBETEC, podjetje za proizvod-

njo medicinske opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: DIBETEC, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Šol-

ska ulica 14a
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:

3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s

kemičnimi proizvodi; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-200282
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00381 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa HIGIA, podjetje za or-
ganizacijo, tehnološke storitve, d.o.o.,
Celje, Ul. 29. novembra 48, sedež:
Ul. 29. novembra 48, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01756/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, družbenika, poslovnega dele-
ža, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5530237
Firma: CONTE, trgovina, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: CONTE, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Kočevarjeva 12
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Pantner Anton, izstop

29. 3. 1995; Jurše Metka, Celje, Dušana
Kvedra 6, vstop 29. 3. 1995, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Štefanič Tomaž, Celje, Kočevarjeva 12, vs-
top 29. 3. 1995, vložek 751.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pantner Anton, razrešen 29. 3. 1995;
direktor Šrefanič Tomaž, imenovan 29. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 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; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
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na na drobno z igračami, otroško opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 105/90 z dne 29. 5. 1990.

Rg-200285
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00180 z dne 13. 10. 1997 pri
subjektu vpisa PEGO, podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Čuprijska 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00710/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295459
Firma: PEGO, trgovina, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ulica XIV. divizi-

je 12
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1997:

1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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
iz brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-

lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-200288
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00540 z dne 8. 10. 1997 pri
subjektu vpisa HABJAN, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah 51, sedež: Šmarje pri Jelšah 51,
3240 Šmarje pri Jelšah, pod vložno
št. 1/03916/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi z
dne 27. 12. 1994, spremembo firme, se-
deža, spremembo pri ustanovitelju in pri za-
stopniku, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5643015
Firma: HABJAN, trgovina in storitve,

d.o.o.
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Ulica

Franca Skaze 4
Ustanovitelj: Habjan Igor, Šmarje pri Jel-

šah, Ulica Franca Skaze 4, vstop
24. 2. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habjan Igor, imenovan 24. 2. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1997:
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; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5150 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5161 Trgovina na drobno po pošti,
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-200291
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00278 z dne 2. 10. 1997 pri
subjektu vpisa RAVEL, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o., Ce-
lje, sedež: Milčinskega 13, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03867/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme,
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega

deleža, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5612705
Firma: RAVEL, LEVAR IN DRUŽABNIKI,

trgovska družba, d.n.o., Celje
Skrajšana firma: RAVEL, LEVAR IN

DRUŽBANIKI, d.n.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Levar Milan, Celje, Milčin-

skega 13, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 23. 3. 1995, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem; Levar Maridi,
Celje, Milčinskega 13, vstop 23. 3. 1995,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Levar Milan, razrešen 23. 3. 1995 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenica Levar Maridi, ime-
novana 23. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5162 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-200293
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00759 z dne 2. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SPLOŠNA BOLNIŠNICA
CELJE, sedež: Oblakova 5, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00496/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5064716
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Demšar Aleš, mag. .sci., dr. med.
razrešen 26. 7. 1996; direktor Fakin Sa-
mo, dr. med., Trbovlje, Vreskovo 75a, ime-
novan 26. 7. 1996, zastopa bolnišnico brez
omejitev.

Rg-200298
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01466 z dne 15. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06684/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5071330
Firma: AVTO CELJE - AVTO LAVA,

trgovina in servis Celje, d.o.o., Ipavče-
va 21

Skrajšana firma: AVTO CELJE - AVTO
LAVA, d.o.o., Celje, Ipavčeva 21

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Ipavčeva 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AVTO CELJE, trgovsko in

servisno remontno podjetje, d.d., Celje,
Ljubljanska c. 11, vstop 4. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje; di-
rektor Lesjak Danilo, Šentjur pri Celju, Gaj-
stova pot 17, imenovan 4. 11. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Pogel-
šek Franc, Celje, Kozakova 9, imenovan
4. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom.

Rg-200299
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01467 z dne 15. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06683/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1125583
Firma: AVTO CELJE - AVTO CENTER,

trgovina in servis, Celje, d.o.o., Ipavče-
va 21

Skrajšana firma: AVTO CELJE - AVTO
CENTER, d.o.o., Celje, Ipavčeva 21

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Ipavčeva 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AVTO CELJE, trgovsko in

servisno remontno podjetje, d.d., Celje,
Ljubljanska c. 11, vstop 4. 11. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Amon Marjan, Celje, Babno 24a, ime-
novan 4. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Pogelšek Franc, Celje,
Kozakova 9, imenovan 4. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
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
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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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom.

Rg-200302
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00499 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ALL CATERING, Go-
stinstvo, storitve in turizem, d.o.o., Ce-
lje, sedež: Škapinova 7, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/05404/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov, zastopnikov, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5948240
Firma: ALL CATERING, storitve, trgo-

vina, gostinstvo, d.o.o., Celje, Medlog 56
Skrajšana firma: ALL CATERING, d.o.o.,

Celje, Medlog 56
Sedež: 3000 Celje, Medlog 56
Osnovni kapital: 1,553.120 SIT
Ustanoviteljica: Vrbančič Jože, izstop

15. 9. 1997; Vrbančič Marija, izstop 15. 9.
1997; Cvikl Terezija, Celje, Medlog 56, vs-
top 15. 9. 1997, vložek 1,553.120 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrbančič Jože, razrešen 15. 9. 1997;
direktorica Vrbančič Marija, razrešena
15. 9. 1997 kot namestnica direktorja; di-
rektorica Cvikl Terezija, imenovana 15. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lom; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja 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 kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4020 Oskrba
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo

pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
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sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52433 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 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; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-

banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba opravlja vse, razen
revizijskih dejavnosti.

Rg-200304
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01483 z dne 23. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TRANS VID, prevozno pod-
jetje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah 142,
Šmarje pri Jelšah, sedež: Šmarje pri Jel-
šah 142, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/04139/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta
o ustanovitvi z dne 9. 9. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5634865
Firma: TRANS VID, prevozno pod-

jetje, d.o.o., Rimska cesta 28, Šmarje
pri Jelšah

Skrajšana firma: TRANS VID, d.o.o.,
Rimska cesta 28, Šmarje pri Jelšah

Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Rim-
ska cesta 28

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
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; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina

na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
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opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba opravlja vse, razen
revizijskih dejavnosti.

Rg-200306
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00013 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA IVAN
FARČNIK - BUČ, VRANSKO, p.o., Vran-
sko 23, sedež: Vransko 23, 3305 Vran-
sko, pod vložno št. 1/05039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5088526000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Pukl Valerija, Polzela, Polzela 149,
imenovana 31. 7. 1995, zastopa šolo brez
omejitev; ravnatelj Đorđević Branko, razre-
šen 31. 7. 1995.

Rg-200308
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00476 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa JAVNO KOMUNALNO POD-
JETJE ŠENTJUR, d.o.o., Leona Dobro-
tinška 18, sedež: Leona Dobrotinška 18,
3230 Šentjur pri Celju, pod vložno
št. 1/02509/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5466016
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, izstop 15. 4.
1996; VIPA INVEST, Nova Gorica, Kidriče-
va 7, vstop 15. 4. 1996, vložek 1,299.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-200310
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00604 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa FIGARO, Storitve in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Cankarjeva 1, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00508/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža s temile podatki:

Matična št.: 5073090
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
24. 1. 1996; ATENA DVE, d.d., izstop
24. 1. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 24. 1. 1996; FIGARO, d.o.o., Vele-
nje, Cankarjeva 1, vstop 24. 1. 1997, vlo-
žek 8,212.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-200311
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00721 z dne 29. 10. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZA-
VOD ANICE ČERNEJEVE, p.o., Celje, Ka-
juhova ul. 5, sedež: Kajuhova ul. 5, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00230/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5055539000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Ramšak Ana, Celje, Ljubljanska ce-
sta 60, imenovana 12. 6. 1996, zastopa
zavod brez omejitev; ravnateljica Četkovič
Vodovnik Ana, razrešena 31. 8. 1996.

Rg-200316
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01015 z dne 2. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06672/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda po de-
litvi Srednje vrtnarske, kmetijske, gospodinj-
ske šole, p.o., Celje, na dva zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1214438
Firma: Kmetijska in gospodinjska šo-

la Šentjur
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Cesta

na kmetijsko šolo 9
Ustanovitelj: Republika Slovenija, ome-

jena solidarna odgovornost, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 31. 7. 1997, odgovor-
nost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šket Branko, Šmarje pri Jelšah,
Močle 5, imenovan 31. 7. 1997, zastopa
zavod brez omejitev kot vršilec dolžnosti
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;

0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov, 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih 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 drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 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
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 8022 Sred-
nješolsko poklicno in strokovno izobraževa-
nje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških
domovih; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Ustanovitev zavoda po delitvi Srednje vrt-
narske, kmetijske, gospodinjske šole, p.o.,
Celje, na dva zavoda je vpisana v sodni
register s sklepom sodišča Srg 1015/97 z
dne 2. 10. 1997.

Rg-200317
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00993 z dne 6. 10. 1997 pod

št. vložka 1/06673/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda po de-
litvi Srednje vrtnarske, kmetijske, gospodinj-
ske šole, p.o., Celje, na dva zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1201794
Firma: VRTNARSKA ŠOLA CELJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska ce-

sta 97
Ustanovitelj: Republika Slovenija, ome-

jena solidarna odgovornost, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 31. 7. 1997, odgovor-
nost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Teržan Jadranka, Petrovče, Pe-
trovče 209, imenovana 31. 7. 1997, zasto-
pa zavod brez omejitev kot vršilka dolžnosti
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo, 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 8022 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Ustanovitev zavoda po delitvi Srednje vrt-
narske, kmetijske, gospodinjske šole, p.o.,
Celje (r.vl. 1-100-00) na dva zavoda je vpi-
sana v sodni register s sklepom sodišča Srg
993/97 z dne 2. 10. 1997.

Rg-200319
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01085 z dne 9. 10. 1997 pri
subjektu vpisa BERTL - TRANS, Trans-
portno podjetje, d.o.o., Šentjur, Vodice
2a, sedež: Vodice 2a, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/05646/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, zastopnikov, družbenikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789257
Firma: SECA PLAST, proizvodnja in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SECA PLAST, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Valentiničeva 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tržan Bertold, izstop 15. 9.

1997; Sadar Andrej, Laško, Valentiničeva
25, vstop 15. 9. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tržan Bertold, razrešen 15. 9. 1997;
direktor Sadar Andrej, imenovan 15. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 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 plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
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kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-200323
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00177 z dne 21. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06692/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 1125907
Firma: AVTOSERVISNO-REMONTNA

SKUPNOST, gospodarsko interesno
združenje

Skrajšana firma: AVTOSERVISNO-RE-
MONTNA SKUPNOST - GIZ

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: 3000 Celje, Dečkova 1
Ustanovitelji: CELJSKI SEJEM, d.d., Ce-

lje, Dečkova 1, vstop 27. 8. 1996, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem;
ALVA COMMERCE, d.o.o., Ljubljana, Hre-
nova 8, vstop 27. 8. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; AVTO
SERVISNA OPREMA, d.o.o., Celje, Ipavče-

va 21, vstop 27. 8. 1996, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem; COM-
MERCE, zastopstvo tujih firm, p.o., Ljublja-
na, Einspielerjeva ulica 6, vstop 27. 8.
1996, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem; GAMA CENTER, d.o.o., Ljublja-
na, Šmartinska 152, vstop 27. 8. 1996,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; JET COMMERCE, d.o.o., Ljubljana,
Gasilska 22, vstop 27. 8. 1996, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem; Bo-
janovič Dušan s.p., Sambo, Vojnik, Cesta
talcev 3b, vstop 27. 8. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; S.O.S.
COMPANY, Veščica, d.o.o., Ljutomer,
Veščica 4e, vstop 27. 8. 1996, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem; AV-
TOTEHNA OPREMA, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška cesta 228, vstop 23. 5. 1996, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; FD AVTODELI, d.o.o., Ljubljana,
Titova 314, vstop 27. 8. 1996, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem;
KOMET, p.o., Nova Gorica, Ulica XXX. divi-
zije 15d, vstop 27. 8. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; TAO,
d.o.o., Maribor, Meljska cesta 60, vstop
27. 8. 1996, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem; SITAR PNEUMATIC
CENTER, d.d., Kamnik, Perova 27, vstop
27. 8. 1996, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik Glažar Vladimir, Ljubljana, Prija-
teljeva 21, imenovan 27. 8. 1996, zastopa
združenje brez omejitev; Kajzba Marjan, Str-
mec pri Vojniku, Nova Cerkev 95, imeno-
van 27. 8. 1996, zastopa brez omejitev,
kot podpredsednik združenja; Močnik Jan-
ko, Ljubljana, Černetova 1b, imenovan
27. 8. 1996, zastopa brez omejitev, kot
podpredsednik združenja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila, 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Rg-200324
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00455 z dne 23. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06694/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1193139
Firma: TRGO - ŽAVSKI ŽELJKO, trgo-

vina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: TRGO - ŽAVSKI

ŽELJKO, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 122
Ustanovitelja: Žavski Željko, Teslić, Snje-

gotina gornja, vstop 14. 4. 1997, odgovor-

nost:  odgovarja s svojim premoženjem; Žav-
ski Vanja, Celje, Pod kostanji 8, vstop 14. 4.
1997, vložek 5 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Žavski Željko, imenovan 14. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
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napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5150 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-

tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 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 G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 družba opravlja le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Rg-200325
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00982 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa UNICOMMERCE, podjetje
za trgovinsko dejavnost in posredo-
vanje, d.o.o., Partizanska 31, Slovenske
Konjice, sedež: Partizanska 31, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/01080/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, družbenikov, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5317878
Firma: UNICOMMERCE, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UNICOMMERCE,

d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Sta-

ri trg 41
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Podjetje JELEN, p.o., Rep-

nik Jerica, Javornik Janez in Janežič Irma,
vsi izstopili 22. 4. 1994; Rutar Rajko, Slo-
venske Konjice, Taborniška 1, vstop
13. 12. 1989, vložek 1,502.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5170 Druga trgovina na debelo.

Pri izdaji sklepa o zavrženju opr. št. Srg
2160/94 je predlagatelj k prepozni pritožbi
predložil nove listine, zato jo je sodišče po
38. členu ZSReg štelo kot nov predlog in z
nadomestnim sklepom odločilo kot izhaja iz
izreka sklepa.

Rg-200330
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00298 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ATRIJ STANOVANJSKA
ZADRUGA z.o.o., Celje, Vodnikova 11,
sedež: Vodnikova 11, 3000 Celje, pod
vložno št. 2/00546/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzeti
zadrug, spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5185549
Firma: ATRIJ, Stanovanjska zadruga,

z.o.o.

Sedež: 3000 Celje, Lava 7
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Pripojitev Rifnik stanovanjske zadru-
ge z.o.o., Mestni trg 2, Šentjur, (reg.
vl. 2-645-00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 27. 2. 1997.

Rg-200332
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00407 z dne 20. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06691/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189565
Firma: AGRARICUS TRADE, Podjetje

za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AGRARICUS TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 3214 Zreče, Cesta pohorske-

ga bataljona 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovše Jožef, zreče, Ulica

pohorskega bataljona 8, vstop 2. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovše Jožef, imenovan 2. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2215 Drugo založništvo;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
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sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5512 Dejavnost penzionov,
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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-201321
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02210 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa SLOWEST, Mednarodna
trgovina, d.o.o., Slovenske Konjice, se-
dež: Šolska ulica 13, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/05888/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, družbenikov, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5803934
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 18
Osnovni kapital: 2,572.000 SIT

Ustanoviteljici: Pantić Marta, izstop
20. 4. 1994; Pantić Marija in Pantić Alek-
sandra, obe Slovenske Konjice, Mestni trg
11, vstopili 20. 4. 1994, vložili po
1,286.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29540 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, 51120 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
60240 Cestni tovorni promet; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
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drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje, 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba opravlja vse, razen
revizijskih dejavnosti.

Rg-201327
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02703 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KRS-KABELSKO RAZDE-
LILNI SISTEM VELENJE, d.d., Velenje,
sedež: Trg mladosti 6, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/04727/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5675332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štumberger Milan, razrešen 24. 5.
1994; predsednik Korenič Slavko, Velenje,
Cesta pod parkom 8, imenovan 24. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ravljen Iztok,
Sever Franc, Krepel Peter, Brglez Viktor,
Krajšek Edo, Doberšek Jože, Meža Janko,
Bauman Marko, Strahovnik Rudi, Penšek
Alojz, Novak Rajko, Krašovec Janez in Ger-
šak Peter, vsi vstopili 21. 4. 1994.

Rg-201328
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03378 z dne 11. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KRS-KABELSKO RAZDE-
LILNI SISTEM VELENJE, d.d., Velenje,
sedež: Trg mladosti 6, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/04727/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika,
statuta z dne 27. 3. 1997, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5675332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Kolenc Ivan-Marijan, Velenje, Špe-
glova 9, imenovan 16. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 6420 Telekomunikacije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 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
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-201332
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04505 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KOSING, TRGOVSKO POD-
JETJE, d.o.o., Škofja vas, sedež: Arclin
42a, 3211 Škofja vas, pod vložno
št. 1/02994/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, zastopnika ter
družbenika zaradi odsvojitve dela poslovne-
ga deleža s temile podatki:

Matična št.: 5508452
Firma: KOS ING. & KOS, trgovska druž-

ba, d.n.o.
Skrajšana firma: KOS ING. & KOS,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Kos Karl, Škofja vas, Arc-

lin 42a, izstop iz d.o.o. in vstop v
d.n.o. 27. 12. 1994, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem; Kos Potočnik
Marjana, Škofja vas, Arclin 42a, vstop
27. 12. 1994, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kos Karl, razrešen 27. 12. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
neomejeno; družbenica Kos Potočnik Mar-
jana, imenovana 27. 12. 1994, zastopa
družbo neomejeno.

Ustanovitev d.o.o. je vpisana s Srg
652/91 z dne 12. 8. 1991.

Rg-201347
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04194 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BAUMULLER & ABD DRA-
VINJA, proizvodni obrat, d.o.o., Delav-
ska c. 10, Slovenske Konjice, sedež: De-
lavska cesta 10, 3210 Slovenske Kon-
ice, pod vložno št. 1/04358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, družbenikov, zastopnika ter dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627079
Firma: BAUMULLER DRAVINJA, pro-

izvodni obrat, d.o.o.
Skrajšana firma: BAUMULLER DRA-

VINJA, d.o.o.
Ustanovitelja: ABD DRAVINJA, Proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o., Slovenske
Konjice, izstop 4. 5. 1995; BAUMULLER,

ANLAGEN- SYSTEMTECHNIK GMBH &
CO., 8500 Nurnberg 30, Ostendstrasse
84, vstop 5. 6. 1992, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; BAU-
MULLER NURNBERG GMBH, Nurnberg,
Ostendstrasse 80, vstop 4. 5. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Glasauer Robert, razrešen 4. 5.
1995; direktor Hermann Johannes Mense,
Nurnberg, Blutenstrasse 20, imenovan 4. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo.

Rg-201349
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00550 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ŽVIGL, Storitve, avtokle-
parstvo, avtovleka, d.o.o., Slovenske Ko-
njice, sedež: Zeče 54, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/05323/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi d.o.o. z dne 26. 5.
1995, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5743656
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marinšek Marjan, Slovenske Konji-
ce, Zeče 54, imenovan 1. 12. 1992, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina 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 de-
li in opremo; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-201351
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/01007 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KOVI, export-import,
proizvodnja, prodaja in izvoz lesa in le-
senih izdelkov, d.o.o., Šentjur, F. Malga-
ja 27, sedež: Ul. Franja Malgaja 27,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/01489/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe z dne 13. 10.
1997, spremembo firme ter zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5363675
Firma: KOVI, inženiring in storitve,

d.o.o.
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Skrajšana firma: KOVI, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovač Igor, Šentjur, Ulica F. Malgaja
27, imenovan 14. 7. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-201352
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 95/00561 z dne 5. 11. 1997 pri subjektu
vpisa RBG, Proizvodnja elektro naprav,
d.o.o., Slovenske Konjice, sedež: A. Janša
8, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/05322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5735726
Osnovni kapital: 2,235.715 SIT
Ustanovitelji: Hauptman Gvido, Sloven-

ske Konjice, Antona Janše 8, vstop
29. 3. 1993, vložek 745.238,33 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kontrec Branko,
Slovenske Konjice, Mestni trg 15, vstop
29. 3. 1994, vložek 745.238,33 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Arnuš Borut, Slo-
venske Konjice, Mizarska 44, vstop 29. 3.
1994, vložek 745.238,33 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 4531 Električne inštalacije; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-201353
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00607 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa CELJSKE LEKARNE
CELJE, p.o., Celje, sedež: Vodnikova 1,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053617000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Knaus Herta, razrešena 12. 5.
1995; direktorica Grosek Lilijana, Celje, Za-
čret 28a, imenovana 12. 5. 1995, zastopa
lekarno brez omejitev.

Rg-201354
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 95/00374 z dne 11. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa SIMILIPRO ILIČ, Trgovsko storitve-
no podjetje, k.d., Celje, sedež: Čopova uli-
ca 23, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5802385
Sedež: 3000 Celje, Cesta v Lokrovec

11a

Rg-201357
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00808 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa DIJAŠKI DOM CELJE, p.o.,
Celje, Ljubljanska c. 21, sedež: Ljubljan-
ska c. 21, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00201/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5049580000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Martinšek Marjeta, razrešena 8. 9.
1995; ravnateljica Čanžek Milena, Štore, Pe-
čovje 21a, imenovana 8. 9. 1995, zastopa
zavod brez omejitev, kot v.d. ravnateljice.

Konstituiranje kot enovite DO je vpisano
dne 29. 2. 1980.

Rg-201358
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00458 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TETRIS, trgovina, go-
stinstvo, storitve, d.o.o., Teharje 23, se-
dež: Teharje 23, 3221 Teharje, pod vlož-
no št. 1/03359/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta z dne 26. 5.
1995, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5548373
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah, 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje 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; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-201359
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00730 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa NEGA, brivsko-frizerska
družba, d.d., Celje, sedež: Cankarjeva 5,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00315/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 23. 6. 1995 ter spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5144981
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:

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; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro H 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti, pri
dejavnosti pod šifro J 67.13 družba oprav-
lja le dejavnost menjalnic; pri dejavnosti pod
šifro D 51.18 družba opravlja vse, razen
farmacevtskih izdelkov.

Rg-201363
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00088 z dne 20. 11. 1997 pri
subjektu vpisa AVTO KUK, d.o.o., avtomo-
bilske storitve in trgovina, Slovenske Ko-
njice, sedež: Oplotniška 2, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/05872/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo zastopnika, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5820715
Osnovni kapital: 1,625.000 SIT
Ustanoviteljica: Kuk Ivana, Slovenske Ko-

njice, Oplotniška 2, vstop 26. 5. 1993, vlo-
žek 1,625.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kuk Ivana, imenovana
26. 5. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.; direktor Kuk Anton, razrešen 30. 1.
1995 kot namestnik direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni reister s sklepom
sodišča Srg 93/01070 z dne 20. 9. 1993.
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Rg-201365
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00664 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa Q TRADE, Mednarodna tr-
govina in zastopstva, d.o.o., Velenje, se-
dež: Kavče 63, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02914/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenikov in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5497264
Osnovni kapital: 28,458.500 SIT
Ustanovitelji: Šulek Drago, Velenje, Kav-

če 63, vstop 15. 4. 1991, vložek
16,262.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Es Zvonko, Šoštanj, Cankarjeva 20,
vstop 26. 6. 1995, vložek 8,131.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Jenko Mitja,
Velenje, Kersnikova 29, vstop 26. 6. 1995,
vložek 4,065.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šulek Trofenik Verena, razrešena
26. 6. 1995; direktor Jenko Mitja, imeno-
van 26. 6. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sklepi skupščine z dne 24. 6. 1995.

Rg-201367
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00606 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa RABON LES, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ljubno ob Savinji,
sedež: Planina 8, 3333 Ljubno ob Savi-
nji, pod vložno št. 1/05715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev z uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 20. 7. 1994 s temile
podatki:

Matična št.: 5786061
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov, 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev, 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3420 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-

lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-201369
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00388 z dne 21. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ALMI, Trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Velenje, Si-
mona Blatnika 14. sedež: Simona Blat-
nika 14, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02332/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki ter spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446619
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kukavica Aleš, Velenje, Si-

mona Blatnika 14, vstop 24. 7. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja

parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
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gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina nadrobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve

potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja pri
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201370

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00662 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BAUMULLER DRAVINJA,
proizvodni obrat, d.o.o., sedež: Delavska
c. 10, 3210 Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/04358/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5627079
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bezenšek Vili, razrešen 13. 6. 1995;
direktor Kasan Robert, Maribor, Valjevska
ul. 2, imenovan 13. 6. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-201371
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00434 z dne 11. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MALGOTRANS, Transport-
na zadruga, z.o.o., Mestni trg 11, Slo-
venske Konjice, sedež: Mestni trg 11,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 2/05003/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop članov, spremembo za-
stopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5688663
Ustanovitelja: Grm Robert, izstop 8. 3.

1994; Šmuc Silvo, izstop 5. 5. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kotnik Ivo, razrešen 15. 5. 1995

kot predsednik zadruge; zastopnik Haupt-
man Avgust, Vitanje, Vitanje 75, imenovan
15. 5. 1995, zastopa zadrugo brez omeji-
tev, kot njen predsednik.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijskih dejavnosti.

Rg-201372
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01529 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LABREX, trgovina, zasto-
panje, d.o.o., Celje, Partizanska 53, se-
dež: Partizanska 53, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03553/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. z dne 2. 9. 1997, spremem-
bo firme, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5578795
Firma: LABREX, trgovina, zastopanje,

d.o.o., Celje
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:

3663 Proizvodnja drugih izdelkov, 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
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
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Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5162 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 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 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 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; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 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, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 890422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod

šifro J 67.13 družba opravlja le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-201379

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00244 z dne 7. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA KULTURNE
PRIREDITVE CELJE, p.o., sedež: Gregor-
čičeva ul. 6, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00558/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5185556
Ustanovitelj: Kulturna skupnost Celje,

Celje, Muzejski trg 1a, vstop 26. 12. 1978.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Goršič Edvard, razrešen 31. 8. 1988;
ravnateljica Domjan Alenka, Petrovče, Ka-
saze 38, imenovana 1. 9. 1988, zastopa
zavod brez omejitev.

Rg-201388
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00069 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
VELENJE, Izvajanje komunalnih dejav-
nosti, p.o., Velenje, Koroška 37b, Vele-
nje, sedež: Velenje, Koroška 37b, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00593/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5222109
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:

2852 Splošna mehanična dela; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 9000
Storitve javne higiene; 9304 Pogrebne sto-
ritve.

Rg-201391
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00283 z dne 19. 11. 1997 pri
subjektu vpisa AVTO SERVIS STRAŠEK,
d.o.o., podjetje za vzdrževanje motornih
vozil, Krtince 15, Podplat, sedež: Krtin-
ce 15, 3241 Podplat, pod vložno
št. 1/02287/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi z dne 15. 3.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5482798
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Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-201395
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00281 z dne 19. 11. 1997 pri
subjektu vpisa JEZIKOVNI STUDIO, pod-
jetje za opravljanje intelektualnih stori-
tev, d.o.o., Laško, Cesta na Svetino 10,
sedež: Cesta na Svetino 10, 3270
Laško, pod vložno št. 1/01163/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi z dne 1. 4. 1996, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5377501
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:

2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-201398
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00263 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MICROTRONIC, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, Valentina Orožna 8, Šentjur pri
Celju, sedež: Valentina Orožna 8, 3230
Šentjur pri Celju, pod vložno
št. 1/03262/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
z dne 1. 4. 1996, spremembo dejavnosti in

uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5549914
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Slakan Drago, razrešen 1. 4. 1996;
direktorica Slakan Marta, Šentjur, Na Lipico
1, imenovana 1. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo 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;
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; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo,
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah, 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
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Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-201399
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00661 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PLINKON, podjetje za
proizvodnjo, prenos in distribucijo teh-
ničnih in žlahtnih plinov, d.o.o., Stritarje-
va 2, Rogaška Slatina, sedež: Stritarjeva
2, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/00744/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, uskladitve dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, ter akta
o ustanovitvi z dne 17. 6. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5303044
Ustanovitelji: Napast Anton Andrej, izstop

6. 11. 1995, Napast Marjeta, Rogaška Sla-
tina, Stritarjeva 2, vstop 6. 11. 1995, vlo-
žek 529.667 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Napast Andrej, Rogaška Slatina, Ži-
bernik 28a, vstop 6. 11. 1995, vložek
529.667 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Napast Jasin, Rogaška Slatina, Žibernik
29a, vstop 17. 6. 1996, vložek 529.666
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Napast Anton Andrej, razrešen 6. 11.
1995; direktorica Napast Marjeta, imeno-
vana 17. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-

dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s

pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterirjo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro J 67.13 družba opravlja le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-201400
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00804 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MIZAR, podjetje za mizar-
ska dela, d.o.o., Lava 1, Celje, sedež:
Lava 1, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01609/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, zastopnika ter
družbene pogodbe z dne 10. 10. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5356750
Sedež: 3000 Celje, Medlog 7e
Ustanovitelj: Orličnik Boltežar, izstop

10. 10. 1996; Gorečan Srečko, Nova cer-
kev, Socka 59a, vstop 21. 4. 1990, vložek
1,993.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Gorečan Vida, Strmec, Socka 59a,
imenovana 10. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
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; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
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prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la, 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah, 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 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, 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5150 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-201401
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01484 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LESKON, trgovina,
proizvodnja, storitve, d.o.o., Radeče,
Njivška cesta 4, sedež: Njivška cesta 4,
1433 Radeče, pod vložno
št. 1/04966/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. z dne 2. 10. 1997, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5704138
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
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drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 7440
Ekonomsko propagiranje.

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

Rg-201402
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00729 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa HU & ZAM, mednarodna
trgovina, d.o.o., Šempeter 21a. Šempe-
ter, sedež: Šempeter 21a, 3311 Šempe-
ter, pod vložno št. 1/05340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe z dne 29. 9. 1997,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5736862
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-

kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-

tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-201403
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01166 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa POSLOVNI CENTER ETOS
PIC, d.o.o., sedež: Varpolje 51, 3332 Re-
čica ob Savinji, pod vložno
št. 1/04699/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti, spremem-
bo dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi d.o.o. z dne 5. 12. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5669456
Ustanovitelj: Anton Kolar, izstop 19. 4.

1994.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

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; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
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6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9000
Storitve javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-201405
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00130 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa INTIO, trgovina, zasto-
panje, d.o.o., Griže, Griže 4a, sedež: Gri-
že 4a, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/03384/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitve dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi z dne 12. 2. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5550696
Firma: INTIO, trgovina, zastopanje,

d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: INTIO, d.o.o., Žalec
Sedež: 3310 Žalec, Ložnica 14
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s

pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5150 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje, 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-201408
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00264 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PLUTON, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Gornja vas 32, Prebold, se-
dež: Gornja vas 32, 3312 Prebold, pod
vložno št. 1/02634/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 23. 9. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5475694
Firma: PLUTON, storitve in trgovina,

d.o.o., Sveti Lovrenc 63
Skrajšana firma: PLUTON, d.o.o., Sveti

Lovrenc 63
Sedež: 3312 Prebold, Sveti Lovrenc 63
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541

Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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 kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
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govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah, 5551 Storitve menz; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-201409
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01535 z dne 21. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MB PLANING, proizvodnja,
inženiring, trgovina, d.o.o., Šempeter
45a, Šempeter, sedež: Šempeter 45a,
3311 Šempeter, pod vložno

št. 1/04757/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
z dne 27. 10. 1997, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5843545
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja,
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4531 Električne inštalacije; 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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah, 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-

nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-201410
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00328 z dne 21. 11. 1997 pod
št. vložka 1/06709/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943884
Firma: ORIANA, podjetje za trgovino,

uvoz-izvoz, d.o.o., Rogatec št. 37
Skrajšana firma: ORIANA, d.o.o., Roga-

tec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3252 Rogatec, Rogatec št. 37
Osnovni kapital: 1,814.195 SIT
Ustanovitelj: Železnik Ervin, Rogatec,

Rogatec št. 37, vstop 10. 4. 1996, vložek
1,814.195 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Železnik Ervin, imenovan 10. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1997:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih dejavno-
sti.

Rg-201411
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01454 z dne 21. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MEDICO TOUR, agencija,
turizem, trgovina, inženiring in po-
sredništvo, d.o.o., sedež: Kopitarjeva 1,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01005/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe z dne 29. 10.
1997, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5311365
Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1997:

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
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inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druga 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 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 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 Priprava
in dostava hrane (catering); 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-

javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem, 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja pri
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201412

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00861 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE TRGOVINA,
d.o.o., Velenje, Prešernova 8. sedež:
Prešernova 8, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04376/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5629918
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovše Alojz, razrešen 25. 4. 1997;
prokurist Branko Vrščaj, razrešen 25. 4.
1997; direktor Lončarič Vojko, Velenje,
Stantetova ulica 32, imenovan 25. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201414

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01181 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ATRIJ, Stanovanjska za-
druga z.o.o., sedež: Lava 7, 3000 Celje,
pod vložno št. 2/00546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:
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Matična št.: 5185548
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:

7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-201417
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00999 z dne 11. 11. 1997 pod
št. vložka 1/06702/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214705
Firma: OKOLJE, Javno komunalno

podjetje Mozirje, d.o.o.
Skrajšana firma: OKOLJE Mozirje,

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

govornostjo
Sedež: Mozirje, 3330 Mozirje
Ustanovitelj: Občina Mozirje, Mozirje,

Savinjska cesta 7, vstop 19. 8. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kumer Jože, Mozirje, Nove Loke
31, imenovan 19. 8. 1997, zastopa družbo
brez omejitev, kot poslovodja.

Člani nadzornega sveta: Glušič Ivan, Vr-
hovnik Anton, Žuntar Janko, Poznič Marta
in Zahojnik Vinko, vsi vstopili 1. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, 6024 Cestni
tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 9000 Storitve javne
higiene.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-201418
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00580 z dne 13. 11. 1997 pri
subjektu vpisa P U P , Podjetje za ureja-
nje prostora, Velenje, p.o., sedež: Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/06333/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, osnovni kapital, ustanovite-
lje ter člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5836387
Firma: PUP, Podjetje za urejanje

prostora, d.d.

Skrajšana firma: PUP Velenje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 112,110.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 21. 4. 1997,
vložek 11,211.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 21. 4.
1997, vložek 11,211.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vs-
top 21. 4. 1997, vložek 22,422.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 21. 4. 1997, vložili
22,422.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 21. 4. 1997, vložili 42,339.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad RS za
razvoj - za program notranjega odkupa, vsto-
pili 21. 4. 1997, vložili 2,505.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Konec Jožica,
Cokan Ivan, Zdolšek Marjan, Brodnik Anton
in Žemva Franc, vsi vstopili 21. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 37100 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 37200 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 61310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 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; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi troji, priključki, kme-
tijskim 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;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71310 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74700 Čiščenje stavb; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 90005 Druge storitve javne
higiene; 93040 Pogrebne storitve; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01106/01257-1997/TJ z dne 23. 5.
1997.

Rg-201419
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00562 z dne 13. 11. 1997 pri
subjektu vpisa JELEN, Gostinstvo, hotel-
irstvo, inženiring, p.o., Partizanska 31,
Slovenske Konjice, sedež: Slovenske
Konjice, Partizanska 31, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/00659/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti, družbenike zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, člane nadzornega sveta in
osnovni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5025940
Firma: JELEN, gostinsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: JELEN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 2
Osnovni kapital: 67,798.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, vložek 6,780.000 SIT, vstop 8. 11.
1996, odgovornost: ne  odgovarja; Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, vstop
8. 11. 1996, vložek 6,780.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, vstop 8. 11.
1996, vložek 13,597.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa in javne prodaje po priloženem sez-
namu, vstopili 8. 11. 1996, vložili
10,817.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 8. 11. 1996, vložili 13,522.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo; delničarji iz
javne prodaje, vstopili 8. 11. 1996, vložili
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10,170.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; Sklad za razvoj Republike Slovenije
- za program notranjega odkupa, vstop
8. 11. 1996, vložek 6,132.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Repnik Jerica,
Plankl Drago in Petek Duška, vsi vstopili
8. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 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 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00973/01065-1997/MR z dne 20. 5.
1997.

Rg-201421
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00589 z dne 13. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BANKA CELJE, d.d., sedež:
Vodnikova 2, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00493/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in statuta z
dne 23. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5026121
Firma: BANKA CELJE, d.d., Bančna

skupina Banke Celje
Skrajšana firma: BANKA CELJE, d.d.

Rg-201426

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01107 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KRS-KABELSKO RAZDE-
LILNI SISTEM VELENJE, d.d., Velenje,
sedež: Trg mladosti 6, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/04727/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5675332
Sedež: 3320 Velenje, Prešernova 8

Rg-201429

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00998 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa HMEZAD BANKA d.d., Ža-
lec, Hmeljarska 3, sedež: Hmeljarska
3, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00547/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne
23. 6. 1997, spremembo firme in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5625424
Firma: HMEZAD BANKA, d.d., Žalec,

Bančna skupina Banke Celje
Skrajšana firma: HMEZAD BANKA d.d.,

Žalec
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Veber Jože, Velenje, Cesta IX/5, raz-
rešen 23. 6. 1997 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa banko brez
omejitev.

Rg-201430
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00658 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA
BANKA-SPLOŠNA BANKA VELENJE, d.d.,
Titovo Velenje, Rudarska 3, sedež:
Rudarska 3, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00499/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme ter spremem-
bo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5026202
Firma: BANKA VELENJE, d.d., Velen-

je, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Berločnik Rafael, razrešen
8. 5. 1992; Berločnik Rafko, Velenje, Can-
karjeva 1a, imenovan 8. 5. 1992, ki zasto-
pa banko brez omejitev.

Rg-201431
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00659 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BANKA VELENJE, d.d., Ve-
lenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, sedež: Rudarska 3, 3320 Velen-
je, pod vložno št. 1/00499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5026202
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:

65121 Dejavnost bank.

Rg-201432

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00248 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LJUBNO
OB SAVINJI p.o., sedež: Ljubno ob Savi-
nji št. 54, 3333 Ljubno ob Savinji, pod
vložno št. 1/00258/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5088941
Sedež: 3333 Ljubno ob Savinji, Ce-

sta v Rastke 10
Ustanovitelj: Občina Ljubno ob Savinji,

omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev,
s katerimi upravlja zavod, Ljubno ob Savinji,
Cesta v Rastke 12, vstop 27. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26 .11. 1997:
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5551 Storitve menz; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obratova-
nje športnih objektov.

Rg-201434
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00664 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BANKA VELENJE d.d., Ve-
lenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, sedež: Rudarska 3, 3320 Velen-
je, pod vložno št. 1/00499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5026202
Osnovni kapital: 2,122.956.000 SIT

Rg-201435
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01325 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KOVINOTEHNA,
mednarodno trgovsko podjetje, d.d., Ce-
lje, Mariborska 7, sedež: Mariborska 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01098/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popra-
vek zaradi napačne navedbe hišne številke
naslova predsednika uprave pod zap. št. 12
s temile podatki:

Matična št.: 5099501
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik Ilc Aleš, Celje, Ljubljanska 54,
imenovan 29. 8. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, posamično.

Rg-201439
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01131 z dne 5. 11. 1997 pod
št. vložka 1/06700/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227602
Firma: TERŽAN, d.o.o., optika, trgovi-

na in storitve
Skrajšana firma: TERŽAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Teržan Marjan, Štore, Kom-

pole 76, vstop 10. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Teržan Marjan, imenovan 10. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5245 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
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lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5274
Druga popravila, d.n.; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.32 družba
opravlja vse, razen medicinskih izdelkov.

Rg-201450
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01124 z dne 11. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ALPOS, industrija ko-
vinskih izdelkov in opreme, d.d., sedež:
Ul. Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/00084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5033438
Osnovni kapital: 898.460.000 SIT

KRANJ

Rg-200770
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01281 z dne 24. 12. 1997 pri
subjektu vpisa M – SFINGA, podjetje za
trgovino, transport in usluge, d.o.o., Na-
klo, sedež: Strahinj 2, 4202 Naklo, pod
vložno št. 1/01520/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev prevzete druž-
be k družbi OREHEK s temile podatki:

Matična št.: 5484391
Pripojitev k družbi OREHEK, d.o.o.,

Kranj, vl. št. 1/5293/00, na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 24. 12. 1996. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-200773
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01149 z dne 30. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZEVNIK, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kranj, sedež: Ljubljanska c. 21, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04421/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo poslovnega deleža in družbenika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, prokuro in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5726492
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska c. 21
Ustanovitelj: Zevnik Julijana, izstop

28. 11. 1996; Telič Uroš, Kranj, Ljubljan-
ska c. 21, vstop 28. 11. 1996, vložek
1,691.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Telič Uroš, imenovan 28. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1997:
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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-

no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-200774
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01783 z dne 30. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INFICO, finančna družba,
d.o.o., sedež: Maistrov trg 7, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/05697/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5929075
Sedež: 4000 Kranj, Glavni trg 15

Rg-200776
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01742 z dne 24. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GOODYEAR ENGINEERED
PRODUCTS EUROPE, gumarska in ke-
mična industrija, d.o.o., sedež: Škofje-
loška 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/06108/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo ustanovi-
teljev in vložkov, dejavnosti in osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1196359
Firma: GOODYEAR ENGINEERED

PRODUCTS EUROPE JOINT VENTURE
HOLDING, družba za upravljanje, d.o.o.

Osnovni kapital: 2.852,911.451 SIT
Ustanovitelja: GOODYEARS S.A., Rueil

Malmaison, Francija, 101 Ave De Chataig-
nereate, vstop 15. 7. 1997, vložek
2.139,683.588 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; SAVA, Gumarska in kemična indu-

strija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6, vstop
17. 12. 1997, vložek 713,227.863 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Prelesnik Robert, razrešen 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Boho-
rič Janez, Kranj, Pot v Bitnje 20, imenovan
17. 12. 1997, kot predsednik poslovodstva
zastopa družbo brez omejitev skupaj z glav-
nim direktorjem; direktor Balanč Franc,
Kranj, Drolčevo naselje 1, imenovan 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev z glav-
nim direktorjem; direktor Vizovišek Emil,
Kranj, Gorenjskega odreda 2, imenovan
17. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev skupaj z glavnim direktorjem; direktor
Perčič Vinko, Kranj, Tominčeva c. 56, ime-
novan 17. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev skupaj z glavnim direktorjem; Cven-
kel Stanko, Podnart, Ljubno 103, imenovan
17. 12. 1997, kot glavni direktor zastopa
družbo brez omejitev skupaj z direktorjem;
direktorica Kavčič . Zupan Marija, Begunje
na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem
46, imenovana 17. 12. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev skupaj z glavnim direktor-
jem; direktorica Pečjak Vanda, Kranj, Pod
gradom 5, imenovana 17. 12. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev skupaj z glavnim
direktorjem; direktor Metlikovič Peter, Kranj,
Ješetova 25, imenovan 17. 12. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev skupaj z glav-
nim direktorjem.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-200777
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01176 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJSKI SEJEM, PO-
SLOVNO PRIREDITVENI CENTER, Kranj,
p.o., sedež: Stara cesta 25, 64000 Kranj,
pod vložno št. 1/00008/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, tipa zastopnika, kapital,
ustanovitelje, nadzorni svet in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5003113
Firma: PPC GORENJSKI SEJEM, po-

slovno prireditveni center, Kranj, d.d.
Skrajšana firma: PPC GORENJSKI SE-

JEM, Kranj, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Stara cesta 25
Osnovni kapital: 336,091.000 SIT
Ustanovitelji: Delovna skupnost zavoda

gorenjski sejem, Kranj, izstop 30. 6. 1997;
Sklad RS za zavoj, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vstop 30. 6. 1997, vložek
141,184.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Du-
najska 56, vstop 30. 6. 1997, vložek
31,749.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 30. 6. 1997,
vložek 31,749.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 30. 6. 1997, vložili 11,211.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 30. 6.
1997, vložili 6,350.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo; udeleženci javne prodaje,
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vstopili 30. 6. 1997, vložili 95,247.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; ISKRA
TELEKOM HOLDING, d.d., Kranj, Ljubljan-
ska c. 24a, vstop 30. 6. 1997, vložek
13,520.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; ISKRA ERO, d.o.o., Kranj, Savska
loka 2, vstop 30. 6. 1997, vložek
2,605.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gozdno gospodastvo Kranj, Kranj, C.
Staneta Žagarja 53, vstop 30. 6. 1997, vlo-
žek 1,339.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; IKOS Kranj, d.o.o. – v stečaju,
Kranj, Savska loka 22, vstop 30. 6. 1997,
vložek 1,137.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ekar Franc, Kranj, Partizanska 10d,
razrešen 30. 6. 1997 in imenovan za zača-
snega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; družbenik Eržen Vladislav, razre-
šen 30. 6. 1997.

Člani nadzornega sveta: Eržen Vlado,
Rozman Darka, Gselman Franci, Wagner
Gregor, Hočevar Janez in Bučan Stanisla-
va, vsi vstopili 30. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01307/00795-1997/TP z dne 28. 8.
1997.

Rg-200778
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01100 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ALPETOUR – POTOVALNA
AGENCIJA, p.o., Kranj, sedež: Mirka Vad-
nova 8, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00732/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje iz p.o.
v d.d., spremembo firme in skrajšane firme,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastop-
nikov, člane nadzornega sveta in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5097053
Firma: ALPETOUR – POTOVALNA

AGENCIJA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Mirka Vadnova 8

Osnovni kapital: 771,662.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 11. 12. 1996,
vložek 82,496.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 11. 12.
1996, vložek 74,868.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 11. 12.
1996, vložek 329,310.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 11. 12. 1996, vložili
149,400.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 11. 12. 1996, vložili 66,004.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; udele-
ženci javne prodaje, vstopili 11. 12. 1996,
vložili 69,584.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Knaflič Janez, Bled, Alpska 5, razrešen
11. 12. 1996 kot v.d. direktorja; Knaflič
Janko, Bled, Alpska 5, imenovan 11. 12.
1996, kot predsednik začasne uprave za-
stopa družbo brez omejitev; članica uprave
Zupančič – Gaber Ivanka, Škofja Loka, Sta-
ra loka 44, imenovana 11. 12. 1996, za-
stopa družbo skupno z ostalimi člani zača-
sne uprave neomejeno; članica uprave Koš-
njek Polona, Brezje, Brezje 77a, imenova-
na 11. 12. 1996, zastopa skupno z ostalimi
člani začasne uprave neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Zlobec Miran,
Zupan Marija in Pajk Adolf, vsi vstopili
11. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01102/00862-1997/MR z dne 12. 8.
1997.

Rg-200779
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00553 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa M – SFINGA, podjetje za
trgovino, transport in usluge, d.o.o., Na-
klo, sedež: Strahinj 2, 64202 Naklo, pod
vložno št. 1/01520/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, deleža, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo družbene pogodbe z dne
14. 6. 1996 in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5484391
Sedež: 4202 Naklo, Strahinj 2
Ustanovitelja: Dermota Ljuba, izstop

14. 6. 1996; Dermota Dušan, Naklo, Stra-
hinj 2, vstop 26. 7. 1990, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Markovič
Milan, Kranj, Kutinova ul. 3, vstop 14. 6.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Der-
mota Ljuba, razrešena 14. 6. 1996; direk-
tor Markovič Milan, imenovan 14. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0201 Gozdarstvo; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo 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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
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ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-200780
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01280 z dne 24. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OREHEK, pekarna, slašči-
čarna in trgovina, d.o.o., sedež: Kutino-
va ulica 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe M- SFINGA,
Naklo, d.o.o. k prevzemni družbi s temile
podatki:

Matična št.: 5841267
Pripojitev družbe M-SFINGA, d.o.o., Na-

klo, vl. št. 1/1520/00 na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 24. 12. 1996.

Rg-200782
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01239 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa RAINBOW, trženje – šport-
ni marketing, d.o.o., sedež: Železniška
6, 4248 Lesce, pod vložno
št. 1/01490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5410746
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ga-

ser Boštjan, razrešen 2. 9. 1996; Križaj Bo-
jan, razrešen 2. 9. 1996.

Rg-200785
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01752 z dne 24. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06120/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254227
Firma: ARBENI – GASHI IN GASHI,

gradbeno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: ARBENI – GASHI IN

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

odgovornostjo
Sedež: 4207 Cerklje, Stara cesta 38
Ustanovitelja: Gashi Hafiz in Gashi Shef-

ki, oba iz Pečan, vstopila 16. 12. 1997,

odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gashi Hafiz, imenovan 16. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; Gashi Shef-
ki, imenovan 16. 12. 1997, kot pomočnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 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; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-200786
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01715 z dne 24. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06119/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1253760
Firma: JAPIN-PINTAR, trgovina in sto-

ritve, k.d.
Skrajšana firma: JAPIN-PINTAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4220 Škofja Loka, Bodovlje 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Pintar Janez, Škofja Loka,

Bodovlje 2, vstop 15. 12. 1997, vložek
99.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem; Rehberger Darinka,
Kranj, Tončka Dežmana 8, vstop 15. 12.
1997, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Pintar Janez, imenovan 15. 12.
1997, družbenik-komplementar zastopa
brez omejitev; prokuristka Rehberger Da-
rinka, imenovana 15. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
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nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-200787
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00444 z dne 22. 12. 1997 pri
subjektu vpisa UNITECH – LTH, orodjar-
na in livarna, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00368/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5287073
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vstop 2. 10. 1992, vlo-
žek 10,987.190,57 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Abdič Minka, Škofja Loka, Novi
svet 14; Aleš Ivana, Kranj, Ul. gorenjskega
odreda 4; Alič Igor, Poljane, Murave 5a;
Alič Milena, Poljane, Murave 16; Alič Uroš,
Poljane, Vinharje 3; Altbauer Mihael, Ljub-
ljana-Šiška, Zore Ragancinove 6; Antolović
Franjo, Škofja Loka, Frankovo naselje 159;
Arhar Bojan, Škofja Loka, Vincarje 42; Ar-
čon Angelo, Vrhnika, Čolnarska 9; Arčon
Denis, Škofja Loka, Pod Plevno 82; Atlija
Ivo, Škofja Loka, Novi svet 15; Avgušitin
Vinko, Škofja Loka, Godešič 152; Bajrić
Fadil, Škofja Loka, Frankovo naselje 67;
Bajt Robert, Škofja Loka, Novi svet 9; Bajt
Stanko, Gorenja vas, Gorenja vas 35; Ba-
lon Franc, Poljane, Poljane 29; Baltić Emi-
na, Škofja Loka, Podlubnik 154; Baltić Had-
jija, Škofja Loka, Podlubnik 158; Bavdaž

Aleš, Škofja Loka, Virmaše 4; Bašelj Irma,
Škofja Loka, Andrej nad Zmincem 20; Be-
ganović Rasim, Škofja Loka, Partizanska
c. 45; Begić Andjelko, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 61; Begić Dubravko, Medvo-
de, Dol 6; Begić Ferid, Kranj, Kolodvorska
cesta 9; Begić Franjo, Kranj, Ul. gorenjske-
ga odreda 16; Begić Jela, Škofja Loka,
Frankovo naselje 61; Benedik Zdravko,
Škofja Loka, Novi svet 14; Benedičič Alojz,
Škofja Loka, Sveti duh 161; Bergant Franc,
Selca, Tomaž nad Praprotnim 6; Bergant
Jožefa, Selca, Spodnja Luša 24; Beriša
Ibrahim, Škofja Loka, Podlubnik 154; Beri-
čič Srečko, Škofja Loka, Pod Plevno 83;
Bertoncelj Marija, Škofja Loka, Novi svet
14; Bertoncelj Peter, Škofja Loka, Godešič
16; Bertoncelj Zora, Škofja Loka, Pod Plev-
no 29; Bečaj Marinka, Škofja Loka, Novi
svet 15; Bečić Hamida, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 41; Biščević Sulejman, Škofja
Loka, Mestni trg 8; Blažić Anjes, Škofja Lo-
ka, Stara Loka 110; Blažić Ivan, Škofja Lo-
ka, Stara Loka 110; Blatnjak Franjo, Škofja
Loka, Podlubnik 158; Božič Janez, Železni-
ki, Na Kresu 21; Bogataj Anton, Selca, Jarč-
je Brdo 3; Bogataj Igor, Poljane, Srednja
vas 10; Bogataj Marija, Škofja Loka, Parti-
zanska c. 41; Bohinc Janez, Škofja Loka,
Partizanska cesta 46; Bolka Jernej, Ljublja-
na, Drabosnjakova 14; Bončina Stanislav,
Selca, Strmica 5; Borenović Djuja, Škofja
Loka, Mestni trg 42; Bradeško Alojz, Selca,
Lenart bad Lušo 33; Bradeško Robert,
Škofja Loka, Tavčarjeva ulica 8; Branica Ra-
timir, Ljubljana, Celovška 125; Branica Ve-
sna, Ljubljana, Celovška cesta 125; Brazda
Marjan, Kranj, Bičkova ulica 1; Brelih Mi-
hael-Milan, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje
106; Brinšek Roman, Ljubljana, Podgorni-
kova ul. 3; Broder Ludvik, Gorenja vas, Po-
ljanska c. 79; Brčina Ilija, Medvode, Krži-
šnikova ulica 4; Brčina Marijan, Šibošnica,
Drijenča b.b.; Brčina Niko, Kranj, Škofje-
loška c. 32a; Budimir Franjo, Škofja Loka,
Virmaše 16; Budimir Štefa, Poljane, Virma-
še 16; Buh Leon, Škofja Loka, Podlubnik
18; Burnik Ferdinand, Sovodenj, Hobovše
11; Bučar Alojz, Škofja Loka, Podlubnik
155; Cankar Marjeta, Škofja Loka, Podlub-
nik 158; Cankar Metka, Poljane, Delnice
11a; Cof Peter, Škofja Loka, Podlubnik
170; Cuder Erfinio, Škofja Loka, Virmaše
28; Cupar Mijo, Škofja Loka, Partizanska
cesta 46; Cvijanović Simo, Medvode, Ulica
Simona Jenka 14; Čadež Andrej, Škofja Lo-
ka, Trnje 12; Čadež Milan-Janez, Poljane,
Lom nad Volčo 4; Čehić Mehmed, Škofja
Loka, Partizanska cesta 46; Čengija Ivica,
Škofja Loka, Frankovo naselje 43; Čengija
Jandrija, Stari Majdan, Briševo 141; Čengi-
ja Josip, Stari Majdan, Briševo 141; Čičak
Petar, Tešanj, Trepče 132; Čufer Stanko,
Žabnica, Forme 19; Čuk Tomislav, Škofja
Loka, Podlubnik 86; Čuš Rafael, Škofja Lo-
ka, Frankovo naselje 158; Ćosić Miro, Ba-
nja Vručica, Studenci b.b.; Džukič Ivan, Fe-
ričanci, Valenovac 39; Dadić Ivan, Škofja
Loka, Frankovo naselje 45; Debeljak Mile-
na, Škofja Loka, Binkelj 41; Debeljak Sreč-
ko, Sovodenj, Sovodenj 39; Debenc An-
drej, Železniki, Na Kresu 19; Dodić Dušan,
Gorenja vas, Gorenja vas 115; Dolenc An-
ton, Škofja Loka, Kidričeva cesta 89; Do-
lenc Janez, Škofja Loka, Puštal 95; Dolenc

Janez, Škofja Loka, Puštal 95; Dolenc Mi-
lan, Poljane, Podobeno 4; Ekar Dunja, Škof-
ja Loka, Frankovo naselje 66a; Eržen Anka,
Sovodenj, Sovodenj 18; Eržen Ivan, Škofja
Loka, Podlubnik 220; Eržen Jože, Škofja
Loka, Virmaše 61; Eržen Klemen, Škofja
Loka, Pod Plevno 19; Fakin Jožef, Žiri, De-
lavska ul. 2; Ferlan Pavel, Gorenja vas, Go-
renja vas 17; Fern Stanislav, Poljane, Bu-
kov vrh 16; Fojkar Janez, Škofja Loka, Kam-
nitnik 11a; Fojkar Mihael, Škofja Loka, Pod-
lubnik 160; Fortin Milena, Škofja Loka,
Tavčarjeva 12a; Franko Franc, Škofja Loka,
Poljanska c. 69; Franko Igor, Cerklje, La-
hovče 88; Franko, Jure, Škofja Loka, Parti-
zanska 40; Gašperlin Sonja, Žabnica, Šut-
na 88; Gladek Cilka, Gorenja vas, Fužine 9;
Golobič Mihaela Frančiška, Semič, Trebnji
vrh 5; Goltnik Alojz, Škofja Loka, Podlubnik
190; Gorgiev Goroljub, Škofja Loka, Novi
svet 15; Grgić Anto, Škofja Loka, Frankovo
naselje 159; Grgić Dragica, Teslić, Banja
Vručica b.b.; Grgić Ivka, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 159; Grgić Ivo, Škofja Loka,
Frankovo naselje 163; Grgić Ivo, Železniki,
Na Kresu 24; Grgić Juro, Slatina, Komuši-
na Donja b.b.; Grgić Mara, Škofja Loka,
Podlubnik 158; Grgić Miro, Slatina, Komu-
šina Donja b.b.; Grgić Miro, Teslić, Studen-
ci b.b.; Grgić Pejo, Škofja Loka, Podlubnik
158; Grgić Petar, Škofja Loka, Podlubnik
162; Grohar Anton, Škofja Loka, Vincarje
16; Grošelj Rok, Škofja Loka, Hafnerjevo
naselje 73; Grujo Draga, Škofja Loka, Mest-
ni trg 4; Guzelj Andrej, Škofja Loka, Franko-
vo naselje 67; Habjan Anton, Škofja Loka,
Koširjeva cesta 14; Habjan Ivan, Škofja Lo-
ka, Kopališka ulica 20; Hafner Janez, Škof-
ja Loka, Papirnica 9; Hafner Pavel, Škofja
Loka, Dorfarje 15; Harbaš Zdravko, Škofja
Loka, Frankovo 71; Hartman Avgust, Škofja
Loka, Hafnerjevo naselje 89; Hodak Drago,
Drežnik-Grad, Smoljanac 41; Hodak Nedelj-
ko, Drežnik-Grad, Smoljanac 41; Hodak Sti-
pe, Škofja Loka, Novi svet 14; Homan Alo-
jz, Škofja Loka, Podpurfelca 7; Hribernik
Oton, Škofja Loka, Puštal 121; Hribernik
Oton, Škofja Loka, Puštal 121; Hribernik
Vera, Škofja Loka, Stara Loka 38; Ikanović
Dedo, Šibošnica, Humci b.b.; Ikanović Mu-
zafer, Šibošnica, Humci b.b.; Ilić Ljubomir,
Ljubljana, Savska cesta 1; Imperl Janez,
Škofja Loka, Podlubnik 152; Iveljić Viktor,
Ljubija, Miska Glava 6; Iveljić Vinko, Ljubija,
Miska Glava 6; Jamnik Andrej, Škofja Loka,
Podlubnik 154; Jan-Blažić Mirjam, Škofja
Loka, Stara Loka 110; Jankovec Anton, Ži-
ri, Partizanska 60; Jankovič Silva, Škofja
Loka, Podlubnik 158; Jašaragić Maida,
Škofja Loka, Frankovo naselje 46; Jašara-
gić Rasema, Škofja Loka, Frankovo naselje
155; Jež Braco, Škofja Loka, Frankovo
nas. 74a; Jelar Justina, Škofja Loka, Bin-
kelj 40; Jelenc Roman, Škofja Loka, Virma-
še 100; Jelovčan Janez, Škofja Loka, Ljub-
ljanska cesta 25; Jemec Saša, Škofja Loka,
Klobovsova ulica 10; Jenkole Ivan, Kranj,
Spodnja Besnica 5a; Jeram Ljudmila, Gore-
nja vas, Podgora 1; Jereb Jure, Žiri, Dobra-
čevska ulica 12; Jerše Marko, Škofja Loka,
Frankovo naselje 136; Jesenovec Marija,
Medvode, Škofjeloška cesta 15; Jeseno-
vec Valentin, Škofja Loka, Puštal 16; Jugo-
vic Igor, Škofja Loka, Stara Loka 60; Jugo-
vic Janez, Žabnica, Šutna 76; Julević Ke-
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mal, Kranj, Stuževo 26; Jurgele Dagmar,
Škofja Loka, Podlubnik 149a; Jurić Andro,
Škofja Loka, Frankovo naselje 69; Juričan
Anton, Škofja Loka, Demšarjeva cesta 18;
Juričan Marko, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 77; Kacin Matjaž, Gorenja vas, Gore-
nja vas 43; Kaltak Eniz, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 61; Kaltak Ermin, Kamengrad,
Okreć 38; Kaltak Sabina, Škofja Loka, Tav-
čarjeva ulica 8; Kaltak Velid, Kamengrad,
Okreć b.b.; Kaltak Zenur, Kamengrad,
Okreć 6; Karabegović Asim, Škofja Loka,
Frankovo naselje 175; Karabegović Nedji-
ja, Škofja Loka, Frankovo naselje 175; Ka-
stelic Iztok, Škofja Loka, Suška cesta 38;
Kaurin Ljubica, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 162; Kavčič Ana, Škofja Loka, Potoč-
nikova 11; Kavčič Rafael, Škofja Loka, Po-
točnikova 11; Kavčič Tomaž, Škofja Loka,
Sorška cesta 14; Keber Barbara, Kranj, Ce-
sta Jaka Platiša 1; Kekić Oste, Kranj, Plani-
na 1; Kekić Vidosav, Banja Luka, Stratinska
170; Keranović Suada, Poljane, Poljane 28;
Kerić Fikreta, Škofja Loka, Novi svet 13;
Kisovec Jože, Škofja Loka, Partizanska ce-
sta 40; Klemenčič Franc, Poljane, Dolenja
Žetina 10; Klemenčič Roman, Škofja Loka,
Partizanska cesta 40; Klobovs Pavel, Škof-
ja Loka, Kidričeva 30; Knežević Milena,
Škofja Loka, Mestni trg 37; Kožamelj Lud-
vik, Škofja Loka, Gorenja vas-Reteče 36a;
Kofler Edvard, Žiri, Trg svobode 7; Kogov-
šek Boris, Škofja Loka, Podlubnik 161; Ko-
kelj Ana, Škofja Loka, Novi svet 8; Kolenc
Alojz, Škofja Loka, Podlubnik 188; Komljen
Marko, Škofja Loka, Podlubnik 155; Komo-
sar Ilija; Medvode, Donova cesta 17; Kon-
dić Boško, Škofja Loka, Frankovo naselje
175; Kondić Gojko, Škofja Loka, Frankovo
naselje 167; Kondić Nedeljko, Škofja Loka,
Podlubnik 158; Kondić Savo, Bronzani Maj-
dan, Obrovac 15; Končan Maks, Škofja Lo-
ka, Sveti duh 162; Kopač Marija, Škofja
Loka, Hafnerjevo naselje 110; Koprek Fra-
njo, Škofja Loka, Podlubnik 155; Kostić Vu-
kosav, Barlovo, Donje Točane b.b.; Kovač
Boštjan, Škofja Loka, Sv. Petra hrib 10;
Kovač Robert, Gorenja vas, Hotavlje 49;
Košenina Franc, Medvode, Spodnja Seni-
ca 21; Košir Albin, Škofja Loka, Podlubnik
205; Košir Franc, Škofja Loka, Stara Loka
116; Košir Marija, Škofja Loka, Stara Loka
116; Košir Marija, Škofja Loka, Podlubnik
205; Košir Matej, Škofja Loka, Podlubnik
205; Košir Mateja, Škofja Loka, Stara Loka
116; Košir Sabina, Škofja Loka, Groharje-
vo naselje 67; Kržišnik Ivan, Škofja Loka,
Pevno 2; Kržišnik Janez, Gorenja vas, Za-
dobje 20; Kržišnik Marija, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 158; Kržišnik Marko, Polhov
Gradec, Selo 10; Kržišnik Metka, Škofja
Loka, Andrej nad Zmincem 26; Kranjec An-
drej, Ljubljana, Jakšičeva 14a; Kržinar Jo-
že, Škofja Loka, Reteče 44; Krmelj Janez,
Škofja Loka, Kopališka ulica 7; Krstič Ra-
denko, Škofja Loka, Binkelj 14; Krupić Ale,
Škofja Loka, Novi svet 15; Kužnik Jasna,
Medvode, Sp. Senica 16d; Kužnik Urška,
Medvode, Sp. Senica 16d; Kužnik Vojko,
Medvode, Spodnja Senica 16d; Kuhar Jo-
že, Gorenja vas, Todraž 6; Kukec Barica,
Škofja Loka, Frankovo nas. 74; Kurdija Slav-
ko, Škofja Loka, Podlubnik 212; Kurdija
Tomaž, Škofja Loka, Podlubnik 212; Lan-
gerholc Franc, Škofja Loka, Sveti duh 151;

Lavrenčič Ljubica, Škofja Loka, Podlubnik
153; Lavrenčič Vid, Škofja Loka, Podlubnik
153; Lazanski Simona, Gorenja vas, Gore-
nja vas 176; Levačič Ana, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 159; Lešnjak Franc, Škofja
Loka, Podlubnik 157; Lovrić Dragan, Škof-
ja Loka, Frankovo naselje 165; Lovrić Ilija,
Škofja Loka, Podlubnik 152; Lovrić Jelena,
Škofja Loka, Frankovo naselje 165; Lovrić
Kata, Škofja Loka, Frankovo naselje 165;
Lovrić Milan, Škofja Loka, Podlubnik 152;
Lukančič Janez, Škofja Loka, Godešič 36;
Luznar Dragan, Škofja Loka, Hafnerjevo na-
selje 59; Malovčić Sedija, Škofja Loka, No-
vi svet 16; Marijan Marko, Škofja Loka,
Frankovo naselje 69; Marinković Filip, Slati-
na, Komušina Gornja b.b.; Marič Martin,
Škofja Loka, Podlubnik 158; Marolt Janez,
Polhov Gardec, Selo nad Polhovim Grad-
cem; Mavrič Ciril, Škofja Loka, Partizanska
c. 44; Maček Janez, Žabnica, Šutna 98;
Maček Pavel, Škofja Loka, Papirnica 10;
Metljak Jože, Škofja Loka, Klobovsova 2;
Mihalič Branimir, Škofja Loka, Podlubnik
319; Miklavčič Mihaela, Preddvor, Predd-
vor 68b; Mikuž Ivan, Škofja Loka, Partizan-
ska 16; Milinović Marija, Škofja Loka, Parti-
zanska 45; Miljković Janja, Škofja Loka,
Podlubnik 159; Milošev Slobodan, Škofja
Loka, Frankovo naselje 168; Milutinović Že-
limir, Kranj, Planina 70; Mlinar Anka, Škofja
Loka, Frankovo naselje 176; Mlinar Luka,
Škofja Loka, Frankovo naselje 176; Mlinar
Stipo, Kranj, Staretova ulica 15; Možina
Zvonko, Poljane, Dolenčice 9; Mrak Rozali-
ja, Škofja Loka, Podlubnik 166; Miklavčič
Pavel, Škofja Loka, Tavčarjeva 20; Mravlja
Bojan, Škofja Loka, Groharjevo naselje 25;
Mravlja Veronika, Škofja Loka, Podlubnik 9;
Mraz Srečko, Škofja Loka, Podlubnik 83a;
Mrežar Damijan, Škofja Loka, Sveti duh
108; Mrkulić Sahiba, Škofja Loka, Podlub-
nik 153; Mudri Oleska, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 176; Mudri Vlado, Škofja Lo-
ka, Frankovo naselje 176; Mulej Anton,
Škofja Loka, Vincarje 34; Mušić Zijad, Škof-
ja Loka, Blaževa ulica 3a; Narat Jerneja,
Kranj, Zupančičeva ul. 41; Nenadović Mla-
den, Škofja Loka, Groharjevo naselje 12;
Nenadović Dragan, Goriče, Tenetiše št. 49;
Notar Jakob, Škofja Loka, Mestni trg 12;
Novinc Franc, Škofja Loka, Podlubnik 75;
Oblak Andrej, Škofja Loka, Sv. duh 4; Ob-
lak Anton, Gorenja vas, Lučine 23; Oblak
Cvetko, Škofja Loka, Podlubnik 159; Oblak
Jože, Poljane, Bukov vrh 9; Oblak Marija,
Škofja Loka, Sv. duh 109; Oblak Mateja,
Škofja Loka, Stara Loka 154; Oblak Milan,
Škofja Loka, Novi svet 15; Oblak Milena,
Gorenja vas, Goli vrh 2; Oblak Pavel, Škofja
Loka, Novi svet 10; Okičić Hajrudin, Šiboši-
ca, Humci b.b.; Okičić Izudin, Škofja Loka,
Podlubnik 158; Okičić Samka, Škofja Lo-
ka, Podlubnik 158; Oman Marijan-Boris,
Škofja Loka, Sv. duh 60; Oman Tomaž,
Škofja Loka, Sv. duh 60; Omerčič Safet,
Škofja Loka, Frankovo nas. 45; Orešnik Ma-
rija, Žabnica, Dorfarje 48; Orozović Bran-
ko, Škofja Loka, Frankovo naselje 74a; Oz-
mec Maks, Škofja Loka, Groharjevo naselje
4; Paurević Jozo, Škofja Loka, Frankovo
naselje 44; Pavlović Pero, Slatina, Kameni-
ca b.b.; Pavlovič Helena, Kranj, Ul. Rozma-
na Staneta 11; Peternelj Andrej, Škofja Lo-
ka, Grajska pot 17; Peternelj Janez, Želez-

niki, Dražgoše 42; Peternelj Marija, Škofja
Loka, Hafnerjevo naselje 10; Pešnjardo Asi-
ma, Škofja Loka, Groharjevo naselje 11;
Pintar Anton, Škofja Loka, Groharjevo nase-
lje 27; Pintar Marta, Škofja Loka, Groharje-
vo naselje 12; Platiša Aleš, Škofja Loka,
Puštal 84; Plestenjak Rok, Škofja Loka, Vir-
maše 35; Pleško Anton, Škofja Loka, Pu-
štal 118; Podgoršek Miroslava Nadja, Škof-
ja Loka, Podlubnik 333; Pokorn Pavel, Škof-
ja Loka, Podlubnik 4; Pokorn Sandi, Žabni-
ca, Srednje Bitnje 103; Poljanšek Borut,
Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 109; Po-
renta Simon, Škofja Loka, Vincarje 14; Po-
renta Vida, Žabnica, Srednje Bitnje 104;
Potočnik Janez, Poljane, Bukov vrh 17; Po-
točnik Matilda, Škofja Loka, Gabrk 21; Prat-
ljačić Anto, Škofja Loka, Frankovo naselje
43; Pratljačić Doma, Železniki, Na Plavžu
69; Pratljačić Franjo, Železniki, Racovnik
35; Pušar Tomaž, Škofja Loka, Puštal 104;
Rabič Teodor, Škofja Loka, Frankovo nase-
lje 123; Rajgelj Marija, Kranj, Kutinova
ul. 12; Rant Darko, Škofja Loka, Godešič
124; Rant Ivan, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 74a; Rant Janez, Škofja Loka, Pod-
lubnik 251; Ravnikar Aleš, Škofja Loka, No-
vi svet 7; Ravnikar Darko, Škofja Loka, Pod-
lubnik 153; Ravnikar Maja, Škofja Loka, Sta-
ra Loka 62; Remič Jože, Škofja Loka, Novi
svet 4; Ribič Mojca, Gorenja vas, Laze 8;
Rihtaršič Irena, Škofja Loka, Potočnikova
11; Rijavec Branko, Blejska Dobrava, Blej-
ska Dobrava 46; Ristić Mara, Škofja Loka,
Frankovo naselje 61; Rupar Franc, Škofja
Loka, Kopališka ulica 36; Rupnik Peter,
Škofja Loka, Frankovo naselje 175; Rus
Branko, Škofja Loka, Partizanska cesta 46;
Selimović Bećo, Škofja Loka, Spodnji trg 3;
Sirc Edita, Kranj, Cesta na klanec 8c; Sirc
Matevž, Kranj, Cesta na klanec 8c; Sirc
Peter, Kranj, Cesta na klanec 8c; Sirc Pe-
tra, Kranj, Cesta na klanec 8c; Slabe Franc,
Žabnica, Forme 29; Slabe Ivanka, Žabnica,
Forme 29; Slejko Marija Jolanda, Škofja
Loka, Novi svet 16; Smajić Zuhdija, Škofja
Loka, Partizanska cesta 43; Smajlović Mir-
sad, Škofja Loka, Partizanska cesta 40;
Smiljanić Milica, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 43; Smiljanić Vladimir, Blatnica, Blat-
nica b.b.; Smolej Marko, Škofja Loka, Pod-
lubnik 22; Smontara Stjepan, Škofja Loka,
Partizanska cesta 45; Sodnikar Majda, Škof-
ja Loka, Groharjevo naselje 11; Sočak Ko-
loman, Škofja Loka, Novi svet 8; Stajić Slo-
bodan, Škofja Loka, Frankovo naselje 61;
Stanonik Brigita, Škofja Loka, Demšarjeva
cesta 24; Stanonik Emil, Poljane, Zakobi-
ljek 15; Stanovnik Tomislav, Škofja Loka,
Frankovo naselje 75; Stjepić Anto, Slatina,
Rajševa 57; Stjepić Grgo, Slatina, Rajševa
b.b.; Stjepić Ivo, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 41; Stjepić Mara, Škofja Loka, Mestni
trg 30; Stjepić Marko, Škofja Loka, Mestni
trg 30; Stojaković Bosiljka, Škofja Loka,
Frankovo naselje 151; Stržinar Mihael,
Škofja Loka, Suška cesta 9; Stržinar Rajko,
Škofja Loka, Podlubnik 153; Svoljšak Bo-
jan, Škofja Loka, Ljubljanska cesta 14;
Svoljšak Matjaž, Škofja Loka, Godešič 71;
Tavčar Janez, Škofja Loka, Spodnji trg 8;
Terkaj Marko, Novo mesto, Herinja vas
št. 16; Todorović Irislav, Škofja Loka, Parti-
zanska cesta 45; Tolar Marija, Škofja Loka,
Sveti duh 1; Tolar Terezija, Selca, Strmica
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2; Tomić Ilija, Škofja Loka, Partizanska ce-
sta 44; Tomić Petar, Škofja Loka, Frankovo
naselje 67; Triler Janez, Škofja Loka, Kidri-
čeva 49; Triler Janez, Škofja Loka, Sv. duh
177; Triler Marko, Škofja Loka, Pungert 1;
Trnek Andrej, Gorenja vas, Gorenja vas –
Trata 38; Trnovec Jurij, Škofja Loka, Graj-
ska pot 4; Trobec Alojzija, Žabnica, Spod-
nje Bitnje 29; Tušar Jože, Škofja Loka, Pu-
štal 85; Tušar Valentina, Cerkno, Planina
pri Cerknem 13; Tušek Janez, Škofja Loka,
Hafnerjevo naselje 104; Stjepić Mirko, Sla-
tina, Rajševa 71; Šifrar Bojan, Sovodenj,
Sovodenj 8; Šifrar Matjaž, Gorenja vas, Go-
renja vas 20; Šimic Alexander, Škofja Loka,
Bodovlje 20; Šink Štefan, Škofja Loka, Tr-
nje 11; Škarabot Jože, Naklo, Strahinj
111a; Škraba Milan, Kranj, Ješetova ulica
26; Škrgić Vahid, Pečigrad, Pečigrad 208;
Šmid Franc, Selca, Zgornja Luša 10; Šmid
Janez, Selca, Zgornja Luša 10; Štih Silva,
Škofja Loka, Klobovsova ulica 2; Štucin
Franc, Škofja Loka, Novi svet 8; Štucin Ivan,
Škofja Loka, Sveti duh 67; Štucin Jožef,
Sovodenj, Sovodenj 49; Šubic Janez, Škof-
ja Loka, Spodnji trg 4; Šubic Simon, Tržič,
Za jezom 5; Uršič Marjan, Škofja Loka, Bro-
de 15a; Vakelj Erika, Škofja Loka, Blaževa
ulica 12; Vakelj Franc, Škofja Loka, Blaže-
va ul. 12; Vasiljević Dušanka, Škofja Loka,
Tavčarjeva ulica 12; Vasiljević Zoran, Želez-
niki, Trnje 18; Veber Filip, Škofja Loka, Sv,
duh 155; Vilić Kazimir, Ptuj, Nova vas pri
Markovcih 51a; Vogrin Franc, Škofja Loka,
Novi svet 14; Volčič Primož, Škofja Loka,
Reteče 116; Zakrajšek Walter, Škofja Lo-
ka, Sv. duh 83; Zaletelj Jožef, Kranj, Haf-
nerjeva 16; Završnik Janko, Škofja Loka,
Podlubnik 153; Zejak Vukosav, Škofja Lo-
ka, Podlubnik 157; Zečević Mehrida, Škof-
ja Loka, Frankovo naselje 46; Zgaga Mari-
ja, Škofja Loka, Podlubnik 201; Zorko Vale-
rija, Škofja Loka, Novi svet 17; Žagar Bošt-
jan, Škofja Loka, Cesta talcev 29; Žagar
Franc, Škofja Loka, Papirnica 4; Žnidar
Maks, Škofja Loka, Groharjevo naselje 11;
Žontar Marijan, Škofja Loka, Virmaše 82;
Žunić Ivica, Škofja Loka, Frankovo naselje
66; vsi so imetniki skupnega poslovnega
deleža, vstopili 18. 1. 1997, odgovornost:
ne  odgovarjajo; skupni poslovni delež, vsto-
pili 18. 1. 1997, vložek 14,497.226 SIT.

Rg-200788
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01611 z dne 22. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ONIKS, d.d., podjetje za
kovinsko predelavo ter organiziranje in
razvoj, Jesenice, sedež: Spodnji Plavž 6,
4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/03096/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta z dne
21. 11. 1997 in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5556678
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-200789
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00468 z dne 22. 12. 1997 pri
subjektu vpisa UCB 06, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Kranj, sedež: Maistrov trg 11,

4000 Kranj, pod vložno št. 1/05055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe ter spremembo
družbenikov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5786207
Ustanovitelja: K & L, trgovina, d.o.o.,

Kranj, Maistrov trg 11, vstop 7. 5. 1993,
vložek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Oblak Brane, izstop 10. 4. 1996;
COUNSEL, d.o.o., Kranj, Kranj, Mirka Vad-
nova 1, vstop 28. 6. 1994, vložek
1,800.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo.

Rg-200790
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01272 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KARIN, podjetje za finanč-
ni inženiring, Kranj, d.o.o., sedež: Cesta
1. maja 61, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02389/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo naslova
družbenika in osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5508789
Sedež: 4000 Kranj, Koroška cesta 2
Ustanovitelj: Zore Vanda, Notranje Gori-

ce, Na Gulč 17, vstop 3. 4. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zore Vanda, imenovana
3. 4. 1991, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482

Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-200791
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01568 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DIVA‘S TRADE, trgovina,
uvoz izvoz in mednarodna špedicija,
d.o.o., Kranj, sedež: Nazorjeva 4, 64000
Kranj, pod vložno št. 1/05228/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5818621
Sedež: 4000 Kranj, Nazorjeva 4
Ustanovitelj: Ogrizek Žiga, Kranj, Nazor-

jeva 4, vstop 10. 11. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ogrizek Majda, izstop 14. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Ogrizek Majda, razrešena 14. 10. 1997 kot
namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-200792
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00813 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VATROSTALNA, družbeno
podjetje, izgradnja, remontiranje, vzdr-
ževanje ind. peči, toplotnih agregatov,
indust. dimnikov in drugih obj. visoko-
gr., p.o., sedež: Titova 53b, 64271 Jese-
nice, pod vložno št. 1/00771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5074843
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 53b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šmid Janez, razrešen 26. 10. 1995;
Cenček Edvard, Mojstrana, Delavska 11,
imenovan 27. 10. 1995, kot v.d. direktorja
zastopa družo brez omejitev, razen pri na-
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kupu in prodaji nepremičnin ali pri prometu
osnovnih sredstev, dolgoročnih pogodb s
tujimi partnerji o nakupu in prodaji iz dejav-
nosti podjetja in za najem tujih kreditov za
kar potrebuje sklep delavskega sveta.

Rg-200793
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01207 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ALPLES, industrija pohiš-
tva, d.d., Železniki, sedež: Češnjica 54,
4228 Železniki, pod vložno
št. 1/00126/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039584
Člani nadzornega sveta: Kljun Dalibor, Ja-

nežkovič Darko in Bertoncelj Branko, vsi iz-
stopili 25. 3. 1997 ter Jurjevčič Anton, Kljun
Dalibor in Božič Andrej, vstopili 25. 3. 1997.

Rg-200794
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01455 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DR. JA-
NEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BI-
STRICA, sedež: Savska ulica 10, 64264
Bohinjska Bistrica, pod vložno
št. 1/00136/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, razširitev dejav-
nosti in spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5087309000
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Sav-

ska ulica 10
Ustanovitelj: SO Radovljica, izstop

27. 12. 1996; Občina Bohinj, Bohinjska Bi-
strica, Triglavska c. 35, vstop 27. 12.
1996, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.

Rg-200795
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01456 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZA-
VOD RADOVLJICA, sedež: Kopališka 10,
64240 Radovljica, pod vložno
št. 1/00145/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo usta-
novitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5056047
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4240 Radovljica, Kopališka 10
Ustanovitelj: Vzgojno varstvena ustanova

Bled, izstop 26. 12. 1996; Vzgojno varstve-
na ustanova Radovljica, izstop 26. 12.
1996; Vzgojno varstvena ustanova Kamna
Gorica, izstop 26. 12. 1996; Vzgojno
varstvena ustanova Kropa, izstop 26. 12.
1996; Občina Radovljica, Radovljica, Go-
renjska c. 19, vstop 26. 12. 1996, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zu-
pan Mihaela, razrešena 25. 2. 1997 kot
ravnateljica; Kocjan Francka, Sebenje 25,
Zasip, razrešena 25. 2. 1997 kot pomočni-
ca ravnateljice in imenovana za ravnateljico,
ki zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-200796
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01457 z dne 19. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1226827
Firma: VRTEC BLED
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež. 4260 Bled, Trubarjeva cesta 7
Ustanovitelj: Občina Bled, Bled, Cesta

svobode 13, vstop 3. 4. 1997, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ver-
nig Darja, Radovljica, Gradnikova 83, ime-
novana 29. 5. 1997 kot v.d. ravnateljice
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-200797
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00961 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TLOAL, podjetje za prede-
lavo in obdelavo kovin, d.o.o., Kranj,se-
dež: Koroška 47b, 64000 Kranj, pod
vložno št. 1/04363/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe Z-LIV,
d.o.o., k tej družbi, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5739268
Sedež: 4000 Kranj, Koroška 47b
Pripojitev družbe Z-LIV, podjetje za pre-

delavo in dodelavo kovin, d.o.o., Kranj, vpi-
sana pod vl. št. 1/4365/00, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 26. 8. 1996.

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01741 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TLOAL, podjetje za prede-
lavo in obdelavo kovin, d.o.o., Kranj, se-
dež: Koroška 47b, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/04363/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti – dopolnitev
sklepa Srg 961/96 s temile podatki:

Matična št.: 5739268
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:

2852 Splošna mehanična dela; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-

mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki.

Rg-200798

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01463 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KOMPAS HOTELI, d.d.,
Kranjska Gora, sedež: Borovška 100,
4280 Kranjska Gora, pod vložno
št. 1/05395/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5860113
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Perovšek Borut, razrešen 13. 10.
1997; direktor Ferčej Andrej, Ljubljana, Čr-
tomirova ul. 17, imenovan 13. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200799

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00770 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA CERKLJE, p.o., sedež: Sloven-
ska c. 2, 64207 Cerklje, pod vložno
št. 1/00295/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5105439
Sedež: 4207 Cerklje, Slovenska c. 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žun

Jože, razrešen 22. 8. 1996 kot vodja HKS;
Mohorič-Šilar Marjeta, Preddvor, Olševek
47, imenovana 22. 8. 1996, kot vodja HKS
zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
65122 Dejavnost hranilnic; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Rg-200800
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00708 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SMR & CO., d.o.o., Podjet-
je za notranjo in zunanjo trgovino ter
zastopstva, Škofja Loka, sedež: Reteče
164, 64220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/02548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5505488
Sedež: 4220 Škofja Loka, Reteče 164
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:

1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 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; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-200801
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00711 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa QUEEN, podjetje za trgovi-
no, storitve in posredništvo, d.o.o., Kranj,
sedež: Cankarjeva 12, 64000 Kranj, pod
vložno št. 1/04546/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža, spremembo zastopnika, druž-
bene pogodbe in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5738091
Sedež: 4000 Kranj, Gubčeva 3
Ustanovitelj: Šajn Igor, Kranj, Gubčeva

3, vstop 22. 1. 1993, vložek 1,590.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Mahmuto-
vić Zlatan, izstop 25. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški

promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-200802
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00676 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MIKLAVC, d.o.o., Škofja Lo-
ka, podjetje za trgovino, gostinstvo in
marketing, Žabnica, sedež: Dorfarje 18,
64209 Žabnica, pod vložno
št. 1/04492/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
zastopnika, družbene pogodbe z dne 8. 12.
1997, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5744105
Sedež: 4209 Žabnica, Dorfarje 18
Ustanovitelj: Miklavc Ivan, izstop 24. 4.

1996; Miklavc Andrej, Žabnica, Dorfarje 18,
vstop 24. 4. 1996, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
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na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost 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;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-200803
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01181 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TOVARNA ČIPK, VEZENIN
IN KONFEKCIJE, Bled, d.o.o., sedež: Ka-
juhova cesta 1, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00242/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5036844
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Milinović Dragoljub, razrešen 30. 11.
1996; direktor Majcen Ljubomir, Kamnik,
Novi trg 37, imenovan 1. 12. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev, za prodajo ali na-
kup nepremičnin ne glede na vrednost po-
trebuje soglasje skupščine družbe.

Rg-200804
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01481 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KUQI & EDO, gradbeniš-
tvo, gostinstvo in trgovina, d.n.o., sedež:
Cesta Maršala Tita 47, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/06023/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1199307
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska ce-

sta 1a

Rg-200805
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01684 z dne 12. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06109/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane in spre-
membo sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 1196367
Firma: GOODIMEX, gumarska in ke-

mična industrija, d.o.o.
Skrajšana firma: GOODIMEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba

vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z
isto firmo pod vl. št. 1/29456/00.

Rg-200806
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01685 z dne 12. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06108/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1196359
Firma: GOODYEAR ENGINEERED

PRODUCTS EUROPE, gumarska in ke-
mična industrija, d.o.o.

Skrajšana firma: GOODYEAR ENGI-
NEERED PRODUCTS EUROPE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba

vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z
isto firmo in pod vl. št. 1/29457/00.

Rg-200807
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01479 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PEG, podjetje za izdelavo
embalaže in papirne galanterije, d.o.o.,
Žabnica, sedež: Zg. Bitnje 34, 4209 Žab-
nica, pod vložno št. 1/00776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5339600
Firma: PEG, podjetje za izdelavo em-

balaže in papirne galanterije, d.o.o.,
Žabnica

Osnovni kapital: 3,570.000 SIT
Ustanovitelj: Bitenc Janez, Žabnica, Zg.

Bitnje 34, vstop 2. 1. 1990, vložek
3,570.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bitenc Marija, Žabnica, Zg. Bitnje
34, imenovana 2. 1. 1990, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom

povezane storitve; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-200809
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01641 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZORAN RANT,
raziskave, razvoj, proizvodnja in proda-
ja proizvodov, sistemov in uslug s po-
dročja hladilstva, klimatizacije in suše-
nja, d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva
66a, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00270/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042097
Člani nadzornega sveta: Šifrar Igor, Po-

točnik Jože in Hiršenfelder Marija, vsi izsto-
pili 30. 5. 1996 ter Prevoršek Jurij, Hiršen-
felder Marija in Šifrar Marko, vstopili 30. 5.
1996.

Rg-200811
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01424 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PRIHODNOST, transportni
inžiniring, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Podlubnik 159, 64220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/01890/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, osnovnega kapitala, naslova usta-
noviteljev, spremembo in uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5456347
Firma: PRIHODNOST, proizvodnja, tr-

govina, transport, d.o.o., Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Mestni

trg 11
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Petrač Franc in Petrač

Branka, oba iz Ljubljane, Trebinjska ul. 8,
vstopila 26. 11. 1990, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petrač Franc, razrešen 6. 10. 1997
in imenovan za prokurista; direktorica Pe-
trač Branka, imenovana 6. 10. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
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zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-

javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-200812
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01691 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SAVA BETA, družba za pro-
izvodnjo gumenotehničnih izdelkov,

d.d., sedež: Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/06104/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.d.
v d.o.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, povišanje kapitala, spremembo ustano-
vitelja in oseb, pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 1228153
Firma: SAVA BETA, družba za pro-

izvodnjo gumenotehničnih izdelkov,
d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1.801,620.000 SIT
Ustanovitelji: SAVA, gumarska in kemič-

na industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
vstop 10. 11. 1997, vložek 1.801,620.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; SAVA
MEDICAL IN STORITVE, podjetje za uspo-
sabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Kranj, izstop 9. 12. 1997; SAVA GUMAR-
NA, proizvodnja gumeno tehničnih izdelkov,
d.o.o., Ptuj, izstop 9. 12. 1997; SAVA
TRADE, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj,
izstop 9. 12. 1997; SAVA ALFA, družba za
proizvodnjo pnevmatik, d.o.o., Kranj, izstop
9. 12. 1997.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bo-
horič Janez, Kranj, Pot v Bitnje 20, razre-
šen 10. 12. 1997 kot predsednik uprave in
imenovan za poslovodjo, ki zastopa družbo
neomejeno; Balanč Franc, Kranj, Drolčevo
naselje 1, imenovan 10. 12. 1997, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev; Vi-
zovišek Emil, Kranj, Gorenjskega odreda 2,
imenovan 10. 12. 1997, kot poslovodja za-
stopa družbo brez omejitev; Perčič Vinko,
Kranj, Tominčeva c. 56, imenovan 10. 12.
1997, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-200814
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03925 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa LAVA, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Žabnica, sedež: For-
me 4, 4209 Žabnica, pod vložno
št. 1/05168/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme, skrajšane firme, družbe-
nikov, poslovnih deležev, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5807719
Firma: LAVA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: LAVA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Janja, Žabnica,

Forme 4, vstop 21. 4. 1993, vložek
825.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Luxa Sergij, Prosecco, Prosecco 541, vs-
top 28. 12. 1994, vložek 675.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
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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; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 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.

Rg-200815
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01619 z dne 18. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06115/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1228498
Firma: GFC, gorenjski finančni cen-

ter, d.o.o.
Skrajšana firma: GFC, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Koroška cesta 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Skodlar Franc in Skodlar

Ljudmila, ob iz Kranja, Britof 82, vstopila
26. 11. 1997, vložila po 300.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata; Lebar Štefanija,
Kranj, Predoslje 146, vstop 26. 11. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Grzetič Milena, Škofja Loka, Stara

Loka 70, vstop 26. 11. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Eržen Anita (Anica), Škofja Loka, Podlubnik
85, vstop 26. 11. 1997, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Grzetič Andrej, Škofja Loka, Stara
Loka 70, imenovan 26. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; Lebar Simona, Kranj,
Predoslje 146, imenovana 26. 11. 1997,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-200818
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00962 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa Z-LIV, podjetje za predela-
vo in dodelavo kovin, d.o.o., Kranj, se-
dež: Struževo 26a, 64000 Kranj, pod
vložno št. 1/04365/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev k družbi
TLOAL, d.o.o., Kranj s temile podatki:

Matična št.: 5739250
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 26a
Pripojitev k družbi TLOAL, podjetje za

predelavo in obdelavo kovin, d.o.o.,
Kranj, vpisani pod vl. št. 1/4363/00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 26. 8.
1996, Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-200819

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01360 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA MEHANIZMI, industri-
ja mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d.,
Lipnica, sedež: Lipnica 8, 4245 Kropa,
pod vložno št. 1/01290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta, spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje in spremembo statuta druž-
be z dne 8. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5045134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-

vec Milan, Kranj, Predoslje 99b, razrešen
23. 9. 1997 kot začasna uprava in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ažman Ignac,
Erčulj Janez, Perčič Štefan, Rapre Jurij in
Zaplotnik Metod, vsi izstopili 8. 7. 1997 ter
Preskar Stanislav, Zaplotnik Metod, Jelenc
Janez, Petrač Janez in Škofic Slavko, vsi
vstopili 8. 7. 1997.

Rg-200820
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00653 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa FINALE, d.o.o., Mojstrana,
proizvodnja in predelava lesa in lesnih
izdelkov, obrtna dela v gradbeništvu, tr-
govina, finančne knjigovodske storitve,
izvoz uvoz, sedež: Dovje 50, 4281 Moj-
strana, pod vložno št. 1/02798/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5548560
Firma: FINALE, zaključna dela v gra-

debništvu, d.o.o., Mojstrana
Sedež: 4281 Mojstrana, Savska ce-

sta 1
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:

2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-200821
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00984 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SAVA, gumarska in kemič-
na industrija, d.d. sedež: Škofjeloška
c. 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00248/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta delniške
družbe z dne 10. 7. 1997 in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5111358
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Člani nadzornega sveta: Markun Bran-
ko, izstop 10. 7. 1997 in Bojc Janez, vstop
10. 7. 1997.

Rg-200822
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00389 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZVON, d.o.o., za ekologijo
sladkih voda, trgovino, turizem, domača
in umetna obrt, restavracija starin, izde-
lovanje čolnarske opreme in čolnarstvo,
Bled, sedež: Mlinska c. 3, 64260 Bled,
pod vložno št. 1/04795/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
ne vloge, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5764483
Firma: ZVON, trgovina in turizem, eko-

logija sladkih voda, izdelovanje izdelkov
domače in umetne obrti, restavriranje
starin ter izdelovanje čolnarske opreme
in čolnarstvo, d.o.o., Bled

Sedež: 4260 Bled, Mlinska c. 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rekar Gabrijel in Remec

Rekar Špela, oba z Bleda, Mlinska c. 3,
vstopila 22. 3. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01250 Reja drugih živali;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15200
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 15880 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
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 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 26110 Proizvod-
nja ravnega stekla; 26120 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla; 26130 Proizvod-
nja votlega stekla; 26140 Proizvodnja ste-
klenih vlaken; 26150 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 35120 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-

nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 61200 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-200826
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01233 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CARGOTRADE, trgovina in
špedicija, Kranj, d.o.o., sedež: Kolodvor-
ska 1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01687/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo oseb, pooblaščenih za zasto-
panje in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5423023
Osnovni kapital: 32,250.000 SIT
Ustanovitelji: Roblek Jože, Tržič, Deteljica

6, vstop 26. 10. 1990, vložek 10,750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Ažman Miro,
Kranj, Britof 378, vstop 26. 10. 1990, vložek
10,750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Slabe Bojan, Naklo, Cegelnica 48a, vstop
29. 11. 1991, vložek 10,750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Až-
man Miro, imenovan 8. 12. 1997, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev; Slabe Bojan, imenovan 8. 12. 1997,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36 / 14. 5. 1998 / Stran 3597

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-200829
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01507 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MERKUR, trgovina in stori-
tve, d.d., sedež: Koroška c. 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00015/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in izbris zaznambe
s temile podatki:

Matična št.: 5003563
Člani nadzornega sveta: Hallman Ingrid

Agneta in Sajovic Anton, oba vstopila 4. 11.
1997.

Izbriše se zaznamba sklepa Občine
Kranj, Sekretariata za gospodarstvo
št. 301-46/92-08 z dne 13. 10. 1992, vpi-
sana pod Srg 1807/92 dne 14. 10. 1992,
na podlagi pravnomočne odločbe RS obči-
ne Kranj – sekretariata za gospodarstvo
št. 301-49/92-08/IB z dne 4. 5. 1994.

Rg-200830
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00438 z dne 12. 12. 1997
pri subjektu vpisa ALPLES, industrija pohiš-
tva, d.d., Železniki, sedež: Češnjica 54,
4228 Železniki, pod vložno št. 1/00126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o povišanju osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5039584
S sklepom skupščine z dne 28. 2. 1996

so osnovni kapital z novimi vložki poveča za
114,554.000 SIT.

Rg-200833

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01612 z dne 16. 12. 1997 pod

št. vložka 1/06111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1228480
Firma: FRIGELJ, transport, trgovina in

gostinstvo, k.d.
Skrajšana firma: FRIGELJ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4000 Kranj, Retljeva 12a
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Frigelj Stanko, Kranj, Ret-

ljeva ulica 12a, vstop 24. 11. 1997, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem;
Mišič Peter, Kranj, Grintovška ulica 35, vs-
top 24. 11. 1997, vložek 5.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frigelj Stanko, imenovan 24. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 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; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-200834
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01637 z dne 16. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06048/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201816
Firma: SANOVET, veterinarska ambu-

lanta, storitve in trgovina, d.o.o., Jese-
nice

Skrajšana firma: SANOVET, d.o.o., Je-
senice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4270 Jesenice, Murova 1
Osnovni kapital: 2,015.715 SIT
Ustanovitelja: Korenc Nina, Jesenice,

Cesta na Golico 2, vstop 12. 11. 1997,
vložek 1,010.020 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Urh Janez, Kranj, Valjavčeva ulica
6, vstop 12. 11. 1997, vložek 1,005.695
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Korenc Nina, imenovana 12. 11.
1997, kot poslovodja zastopa družbo posa-
mično in brez omejitev do vrednosti posla
tolarske protivrednosti 10.000 DEM, v nas-
protnem primeru je potrebno soglasje dru-
gega družbenika; direktor Urh Janez, ime-
novan 12. 1. 1997, kot poslovodja zastopa
družbo posamično in brez omejitev do vred-
nosti posla tolarske protivrednosti 10.000
DEM, v nasprotnem primeru je potrebno
soglasje drugega družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
0130 Mešano kmetijstvo; 01420 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 8520 Veterinarstvo.

Rg-200835

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01230 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OREHEK, pekarna, slašči-
čarna in trgovina, d.o.o., sedež: Kidriče-
va 55, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/05293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka, spremembo
poslovnih deležev, sedeža firme, zastopni-
ka in družbene pogodbe z dne 18. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5841267
Sedež: 4000 Kranj, Kutinova ulica 3
Ustanovitelja: Markovič Milan, Kranj, Ku-

tinova 3, vstop 15. 3. 1994, vložek
1,785.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; LOKASTAR, d.o.o., Škofja Loka, iz-
stop 3. 12. 1996, Dermota Dušan, Naklo,
Strahinj št. 2, vstop 23. 5. 1996, vložek
1,715.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Markovič Milan, razrešen 18. 12.
1996 in imenovan za prokurista; direktor
Dermota Dušan, imenovan 18. 12. 1996,
zastopa in predstavlja družbo skupno s pro-
kuristom g. Milanom Markovičem.

Rg-200837

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00623 z dne 11. 12. 1997 pri

subjektu vpisa TONY‘S, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o.,
sedež: Ljubljanska cesta 1a, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01063/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5350620
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:

2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih 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;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo 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; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na 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; 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-

no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7481
Fotografska dejavnost; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-200839
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01488 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VODNOGOSPODARSKO
PODJETJE KRANJ, p.o., sedež: Ul. Mirka
Vadnova 5, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
statut s temile podatki:

Matična št.: 5142393
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 4000 Kranj, Ul. Mirka Vadno-

va 5
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:

1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
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svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90005 Druge storitve
javne higiene.

Rg-200840
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00624 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INDUSTRIJA PLASTIČNIH
IZDELKOV, Jesenice, p.o., sedež: Spod-
nji Plavž 6d, 64270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/00255/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5024668
Sedež: 4270 Jesenice, Spodnji

Plavž 6d
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pintar Rafael, razrešen 30. 6. 1996;
Pervanja Boris, Jesenice, Cankarjeva 31,
imenovan 11. 7. 1996, kot začasni direktor
zastopa brez omejitev.

Rg-200841

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00570 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SPEKTER INVEST, grad-
beni inženiring in poslovne storitve,
Kranj, d.o.o., sedež: Škofjeloška c. 5,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/03191/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, dejavnosti, zastopnika
in tipa zastopnika ter družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5588642
Ustanovitelj: Košir Lidija, izstop 22. 8.

1997; Lah Radoslav, Radovljica, Alpska
c. 15, vstop 22. 8. 1997, vložek 804.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Košir Lidija, razrešena 22. 8.
1997; Ostanek Anton, Medvode, C. na
Svetje 22, razrešen 22. 8. 1997 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor
Lah Radoslav, imenovan 22. 8. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 11. 12. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas.

Rg-200842

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01033 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ORBITER ELECTRONICS,
storitve in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež:
Oprešnikova 82, 64000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/01217/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osebe, pooblaščne za zastopanje in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390338

Sedež: 4000 Kranj, Oprešnikova 82
Ustanovitelji: Kert Janez, izstop 16. 7.

1997; Kert Petra, vložek 502.866,65 SIT
ter Kert Anja in Kert Sandra, vložili po
502.867 SIT, vse iz Kranja, Oprešnikova
82, vstopile 16. 7. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kert Janez, razrešen 16. 7. 1997;
direktorica Kert Andreja, imenovana 16. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-200844
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01702 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa HIDRA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Ko-
krškega odreda 11, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04925/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov, zastopnikov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5789826
Firma: HIDRA – ČUČNIK IN OSTALI,

podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.,
Kranj

Skrajšana firma: HIDRA – ČUČNIK IN
OSTALI, d.n.o., Kranj

Ustanovitelja: Čučnik Helena, izstop
18. 5. 1994; Čučnik Igor in Čučnik Helena,
oba iz Kranja, Kokrškega odreda 11, vsto-
pila 18. 5. 1994, vložila po 60.000 SIT,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čučnik
Helena, imenovana 22. 3. 1993, kot poslo-
vodja – direktorica zastopa družbo brez ome-
jitev; Čučnik Igor, imenovan 18. 5. 1994, kot
družbenik iz izvzet od zastopanja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-200846
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00885 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO
BLED, n.sol. o., sedež: Ljubljanska c. 19,
64260 Bled, pod vložno št. 1/00243/00

vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, ustanoviteljev, tipa zastopni-
ka, skrajšano firmo, kapital, nadzorni svet in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5146763
Firma: GG, gozdno gospodarstvo

Bled, d.d.
Skrajšana firma: GG Bled, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4260 Bled, Ljubljanska c. 19
Osnovni kapital: 611,900.000 SIT
Ustanovitelji: Izvršni svet ljubljanske

Skupščine SRS v Ljubljani, izstop 8. 12.
1997; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vstop 13. 5. 1997, vložek
222,173.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 13. 5. 1997, vložek
61,190.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56,
vstop 13. 5. 1997, vložek 61,190.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; udeleženci no-
tranjega odkupa pod seznamu, vstopili 13. 5.
1997, vložili 24,476.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo; udeleženci interne razdeli-
tve po seznamu, vstopili 13. 5. 1997, vložili
120,491.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; kupci iz javne prodaje delnic po sez-
namu, vstopili 13. 5. 1997, vložili
122,380.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šolar Zvone, Bohinjska Bistrica, Pot
v Danico 1, razrešen 13. 5. 1997 in imeno-
van za predsednika začasne uprave – di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Petkoš Janez,
Rozman Nada, Silič Valentin, Torkar Miha in
Vidic Albert, vsi vstopili 13. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5521 Dejavnost planin-
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skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01141/01594-1997/MB z dne 19. 6.
1997.

Rg-200852
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00598 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SAVA, gumarska in kemič-
na industrija, d.d., sedež: Škofjeloška
c. 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00248/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izbris začasnega nadzornega
sveta in nov nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5111358
Člani nadzornega sveta: Odar Miroslav,

Skumavc Bruno, Škarabot Andrej, Markun
Branko, Žener Viljem, Kalčič Miran, Ško-
berne Josip, Lončar Janko, Oman Romana,
Justin Janez, Drinovec Matjaž, Fajdiga Bran-
ko, Oblak Polona in Gostiša Mato, vsi izsto-
pili 27. 6. 1996; Odar Miroslav, Škoberne
Josip, Kalčič Miran, Žener Viljem, Markun
Branko, Skumavec Bruno, Škarabot Andrej,
Lončarič Janko, Oman Romana, Justin Ja-
nez, Drinovec Matjaž, Fajdiga Branko in Go-
stiša Mato, vsi vstopili 27. 6. 1996; Oblak
Polona, izstopila 9. 7. 1997 ter Matijaševič
Miroslav, vstopil 9. 7. 1997.

Rg-200853
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01482 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRAEMECO, merjenje in
upravljanje energije, d.d., sedež: Savska
Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01288/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045193
Člani nadzornega sveta: Kranjčevič Ivica in

Gašperlin Marjan, oba vstopila 16. 10. 1997.

Rg-200855
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01666 z dne 8. 12. 1997 pri

subjektu vpisa TERMOPOL, predelava pla-
stičnih mas, d.d., Sovodenj, sedež: Ko-
privnik 50, 4225 Sovodenj, pod vložno
št. 1/00213/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sprememebo naziva zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5158010
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Bednar Ana, Škofja Loka, Partizanska 43,
razrešena 23. 3. 1997 kot v.d. direktorice
in dne 25. 3. 1997 imenovana za direktori-
co, ki zastopa družbo brez omejitev, pri skle-
panju o nakupu in prodaji nepremičnin po-
trebuje soglasje nadzornega sveta.

Rg-200857
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00810 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZAVOD PLANICA, Rateče.
sedež: Rateče 22, 4283 Rateče, pod vlož-
no št. 1/05778/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5940281
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kerštajn Alojz, razrešen 17. 5. 1996;
direktor Lavtižar Jožef, Rateče-Planica, Ra-
teče 163, imenovan 17. 5. 1996, zastopa
zavod brez omejitev.

Rg-200860
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01273 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DIFA – TRADING, proizvod-
nja in trženje, d.o.o., Jesenice, sedež:
Kidričeva 36a, 64270 Jesenice, pod
vložno št. 1/05559/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenika in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5909716
Sedež: 4270 Jesenice, Kidričeva 36a
Osnovni kapital: 32,440.920 SIT
Ustanovitelj: DIRICKX S.A., Renaze, iz-

stop 30. 7. 1997; DIRICKX GROUPE, Con-
grier, Francija, Lebas Rocher, vstop 30. 7.
1997, vložek 30,940.920 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-200861
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01561 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PEGAZ, diskoteka, Jezer-
sko, d.o.o., sedež: Zgornje Jezersko 64,
4206 Zgornje Jezersko, pod vložno
št. 1/01045/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5351375
Osnovni kapital: 2,267.298 SIT
Ustanovitelja: Starc Rajko, Kranj, Moše

Pijade 6, vstop 6. 4. 1990, vložek
1,133.649 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mitrovič Damijan, Kranj, Jezerska 87,
vstop 6. 4. 1990, vložek 1,133.649 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-200864
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01657 z dne 9. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06106/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253352
Firma: AJP, promet z nepremičnina-

mi, trgovina, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Kranj

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Šorlijeva ul. 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štepec Alenka, vložek

1,490.000 SIT in Štepec Peter, vložek
10.000 SIT, oba iz Kranja, Šorlijeva ul. 35,
vstopila 2. 12. 1997, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šte-
pec Alenka, imenovana 2. 12. 1997, kot
direktorica (poslovodja), zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastni-
mi 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-200865
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01332 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DOM DR. JANKA BENEDI-
KA, p.o., sedež: Šercerjeva 35, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/00116/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o zavodih, spremembo firme,
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ustanovitelja, osebe, pooblaščene za zasto-
panje, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5095549
Firma: DOM DR. JANKA BENEDIKA

RADOVLJICA
Ustanovitelj: Občinska skupnost social-

nega skrbstva Radovljica, izstop 6. 5. 1993,
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 6. 5. 1993, odgovor-
nost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Robič Minka, razrešena 14. 10.
1995; direktorica Škantar Minka, Bled, Pre-
žihova 10a, imenovana 14. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
85311 Dejavnost domov za starejše.

Rg-200866
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00831 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SIMPEX, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Ce-
sta Staneta Žagarja 51, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02510/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5505461
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Sajovic Angela, razrešena 16. 9.
1996; direktorica Veber Nevenka, Ljublja-
na, Ul. Ane Ziherlove 10, imenovana 16. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200867
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01541 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1228153
Firma: SAVA BETA, družba za pro-

izvodnjo gumenotehničnih izdelkov, d.d.
Skrajšana firma: SAVA BETA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška c. 6
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: SAVA, gumarska in kemič-

na industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
vstop 10. 11. 1997, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; SAVA MEDI-
CAL IN STORITVE, podjetje za usposablja-
nje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Kranj,
Škofjeloška c. 6, vstop 10. 11. 1997, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; SAVA TRADE, trgovina in storitve,
d.o.o., Kranj, Škofjeloška c. 6, vstop
10. 11. 1997, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; SAVA ALFA, družba
za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o., Kranj,
Škofjeloška c. 6, vstop 10. 11. 1997, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; SAVA GUMARNA, proizvodnja gume-
no tehničnih izdelkov, d.o.o., Ptuj, Ormoška
c. 33a, vstop 10. 11. 1997, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
horič Janez, Kranj, Pot v Bitnje 20, imeno-
van 10. 11. 1997, kot predsenik uprave
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;

2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavču-
ka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih
barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozi-
la; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distribu-
cija pare in tople vode; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
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;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200868
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00918 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INTERALP, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Tržič, sedež:
Sebenje 21a, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/04052/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo priimka družbenice
in osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5676355
Ustanoviteljica: Kramar Urška, Tržič, Se-

benje 21a, vstop 28. 10. 1992, vložek
740.227 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Kramar Urška, imenovana
28. 10. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200870

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00235 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AVTO HIŠA MAGISTER, av-
to-servisno in trgovsko podjetje, Radov-
ljica, d.o.o., sedež: Prešernova 21, 4240
Radovljica, pod vložno št. 1/00515/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje ter
razširitev in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5301076
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Magister Vinko, Radovljica, Prešer-
nova 21, razrešen 14. 3. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-200872
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00452 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GEPARD, uvozno-izvozno
podjetje, Radovljica, d.o.o., sedež: Moš-
nje 66, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/01103/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve dela poslovnega deleža, spre-
membo zastopnikov, prokurista ter razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361834
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Ustanovitelja: Kolarič Peter, Radovljica,
Kranjska 15, vstop 25. 3. 1990, vložek
751.081,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šušteršič Iztok, Radovljica, Robleko-
vo naselje 10, vstop 10. 5. 1996, vložek
751.081,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Šušteršič Iztok, imenovan 10. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2612 Oblikovanje in obdela-
va ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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 pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi 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; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-200873
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01535 z dne 5. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06102/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226983
Firma: SPORT OLYMPUS, družba za

šport in posredništvo, Lesce, d.o.o.
Skrajšana firma: SPORT OLYMPUS,

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

govornostjo
Sedež: 4248 Lesce, Studenčice 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čop Iztok, Lesce, Studenči-

ce 4a, vstop 24. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čop
Iztok, imenovan 24. 10. 1997, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-200874
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00516 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KOLIBRI, trgovsko podjet-
je, Lesce, d.o.o., sedež: Hlebce 39,
64248 Lesce, pod vložno št. 1/02049/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, družbenikov,
zastopnikov, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5471931
Firma: FLOTERNA, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: FLOTERNA, d.o.o.
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 32
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Genovefa, izstop

27. 5. 1996; Resman Majda, Bled, Cesta
svobode 32, vstop 27. 5. 1996, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Horvat Genovefa, razrešena 27. 5.
1996; direktorica Resman Majda, imenovana
27. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
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; 2753
Litje lahkih kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
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govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost 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 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 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.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-200875
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01605 z dne 5. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06103/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1228323
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Begunjska c. 5
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: MERCATOR KŽK KMETIJ-

STVO KRANJ, d.o.o., Kranj, Begunjska 5,
vstop 20. 11. 1997, vložek 1,640.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Janez, Kranj, Hrastje 225,
imenovan 20. 11. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 8520 Veterinarstvo.

Rg-200877
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00458 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OREHEK, pekarna, slašči-
čarna in trgovina, d.o.o., sedež: Kidriče-
va 55, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/05293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, osnov-
nega kapitala, poslovnih deležev, dejavno-
sti in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5841267
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: Markovič Milan, Kranj, Kuti-

nova 3, vstop 15. 3. 1994, vložek
1,785.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
LOKASTAR, d.o.o., Škofja Loka, Škofja Lo-
ka, Kidričeva 55, vstop 15. 3. 1994, vložek
490.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Dermota Dušan, Naklo, Strahinj št. 2, vstop
23. 5. 1996, vložek 1,225.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0201 Gozdarstvo; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1588 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 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, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-200878
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00743 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KOMPAS HOTELI BLED,
d.o.o., sedež: Cankarjeva 2, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/00931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo omejitev
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004586
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovač Vladimir, Lesce, Savska c. 4,
razrešen 29. 7. 1996 in ponovno imenovan
za direktorja, ki pri sklepanju, odpovedova-
nju ali spreminjanju kakršnekoli pogodbe ali
pri izvajanju pravnih poslov izven okvira red-
nega in običajnega teka poslovanja družbe;
pri najemanju kreditov ali posojil, katerih vred-
nost glavnice presega tolarsko protivrednost
100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim
fizičnim ali pravnim osebam ter pri odobrava-
nju komercalnih ali blagovnih kreditov, kate-
rih vrednost glavnice presega tolarsko proti-
vrednost 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in drugih
oblik zavaraovanj, katerih vrednost glavnice
presega tolarsko protivrednost 100.000
DEM; pri prodaji, dajanju ali prevzemu v za-
kup sredstev, katerih vrednost glavnice pre-
sega tolarsko protivrednost 100.000 DEM;
pri investicijah, katerih vrednost glavnice pre-
sega tolarsko protivrednost 100.000 DEM;
pri ustanavljanju družb – hčera, predstavni-
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štev ali poslovnih enot družbe; pri nakupu
deleža/delnic drugih družb in pri prodaji de-
leža/delnic družb hčera, direktor potrebuje
pismeno soglasje ustanovitelja.

Rg-200879
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01009 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KONTO, ekonomsko, davč-
no svetovanje in storitve, Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Podlubnik 1c, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/01285/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5385628
Ustanovitelja: Ravnik Marija, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 156, vstop 5. 3. 1990, vlo-
žek 1,550.700 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; KONTO, ekonomsko, davčno sve-
tovanje in storitve, Škofja Loka, d.o.o., Škof-
ja Loka, Podlubnik 1c, vstop 12. 11. 1996,
vložek 172.300 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-200880
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00908 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ARINTON, družba za pro-
izvodnjo in trženje z neživilskimi izdelki,
d.o.o., Kranj, sedež: Kolodvorska 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05269/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža in spremembo sedeža
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5838517
Sedež: 4000 Kranj, Kolodvorska 3
Ustanovitelja: Verbnjak Ludvik, izstop

1. 1. 1995; Papež Anton, st., Hinje, Hrib
pri Hinjah 9, vstop 20. 12. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Perič Dragiša, Kranj, Šorlijeva 27, vstop
20. 12. 1993, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih mate-
rialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom.

Rg-200883
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01533 z dne 2. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06099/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1228137
Firma: FINLAB, finančni inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska ce-

sta 24a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Torkar Franc, Kranj, Plani-

na 8, vstop 10. 11. 1997, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Konjar Raj-
ko, Duplje, Spodnje Duplje 11, vstop
10. 11. 1997, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Račič Branko, Kranj,
Trg Rivoli 3, vstop 10. 11. 1997, vložek

300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pretnar Darko, Šenčur, Pipanova cesta 94,
vstop 10. 11. 1997, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Turk Mirko,
Mengeš, Kidričeva ulica 101, vstop 10. 11.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Račič Branko, imenovan 10. 11.
1997, za sklepanje poslov in sprejemanje
odločitev o pridobivanju, odtujitvi ali obreme-
nitvi nepremičnin ter sprejemanje odločitev o
izvajanju investicijskih del ali najemanju po-
sojil, ki presegajo sto odstotkov osnovnega
kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev potrebuje sklep skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200884
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00143 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MAJ, trgovina in go-
stinstvo, Kranj, d.o.o., sedež: Mlaška ce-
sta 32, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02592/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5520541
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:

1596 Proizvodnja piva; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina

na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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.

Rg-200886
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00079 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PIBER, podjetje za grad-
bena, vzdrževalna in zaključna dela v
gradbeništvu, Bled, d.o.o., sedež: Rečiš-
ka 9, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/02850/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbenika s temile podatki:
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Matična št.: 5560802
Ustanovitelj: Piber Ivan, Bled, Rečiška

9, vstop 10. 12. 1991, vložek 1,552.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Mandeljc
Dušan, izstop 31. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-200888
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01633 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa LESPROMET, proizvodno
storitveno podjetje, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Bodovlje 27, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/02371/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5497990
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-200889

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01124 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ETHIC INTERNATIONAL, fi-
nančno svetovanje, d.o.o., Kranj, sedež:
Trg Rivoli 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03066/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo družbenikov, tipa zastopnika,
prokurista ter razširitev in uskladitev dejav-

nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5602548
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Ružić Marjan, Županja, Trg

županjskog bataljona 22, vstop
13. 1. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Dolničar Janez, iz-
stop 19. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje; di-
rektor Ružić Marjan, razrešen 19. 12. 1994
in imenovan za prokurista; direktorica Pivač
Elvisa, Jesenice, Cesta maršala Tita 2, ime-
novana 19. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV 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; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6521 Finančni zakup (leasing); 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eskperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-200890
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00295 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa NIVO, gostinstvo in trgovi-
na, d.o.o., Kranj, sedež: Janka Puclja 3,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02792/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo družbenikov, vložkov družbenikov,
imena družbenice, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5548101
Ustanoviteljica: Ribnikar Mojca, Kranj,

Janka Puclja 3, vstop 10. 12. 1991, vložek
1,828.026 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ribnikar Božidar, izstop 4. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 40101 Proizvodnja elektrike
v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE in
JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pa-
re in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 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
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koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje 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 gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 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; 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; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih 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; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140

Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9120 Dejav-
nost sindikatov; 9132 Dejavnost političnih
organizacij; 9133 Dejavnost drugih organi-
zacij; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-200892
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00697 z dne 2. 12. 1997 pod
št. vložka 1/02840/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5564590002
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Firma: VERPACK, inženiring, proizvod-
nja, trgovina, d.o.o., Bohinjska Bela,
POSLOVALNICA JESENICE

Skrajšana firma: VERPACK, d.o.o.,
POSLOVALNICA JESENICE

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4270 Jesenice, Heroja Verd-

nika 22
Ustanovitelj: VERPACK, inženiring, pro-

izvodnja, trgovina, d.o.o., Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 48, vstop 31. 5. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kosmač Primož, Jesenice, Tavčarje-
va 5, imenovan 31. 5. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev; Kelbl Janko, Bo-
hinjska Bela, Bohinjska Bela 48, imenovan
31. 5. 1996, kot namestnik direktorja za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje.

Rg-200895
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00229 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa NEJA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Šenčur, sedež: Sred-
nja vas 104, 64208 Šenčur, pod vložno
št. 1/04290/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenika, osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5709245
Firma: AUTOBONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: AUTOBONA, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Trboje 25
Ustanovitelj: Zorzut Majda, izstop 19. 3.

1996; Oblak Miran, Kranj, Trboje 25, vstop
19. 3. 1996, vložek 1,510.154,50 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zorzut Majda, razrešena 26. 2.
1996; Zorzut Igor, razrešen 26. 2. 1996;
direktor Oblak Miran, imenovan 26. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 50101 Trgovina

na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-200896
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00771 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
CERKLJE, z.o.o., sedež: Slovenska ce-

sta 2, 4207 Cerklje, pod vložno
št. 1/05515/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5149843
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Mohorič – Šilar Marjeta, Predd-
vor, Olševek 47, imenovana 2. 9. 1996,
zastopa družbo neomejeno, razen za: pri-
dobitev, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin; ustanavljanje in ukinjanje družb in po-
družnic; investicije, prodajo in nakup os-
novnih sredstev, ki v enkratnem znesku pre-
segajo vrenost 3.000 DEM; nakup in
prodajo delnic; Golorej Janko, Šenčur, Vo-
klo 53, razrešen 26. 5. 1996 kot podpred-
sednik zadruge in imenovan za predsednika
zadruge, ki zastopa neomejeno; Kepic Pe-
ter, razrešen 26. 5. 1996 kot predsednik
zadruge; direktor Žun Jože, razrešen 2. 9.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5113 Posredništvo pri
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih 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 drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina

na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-200897

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00688 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CASINO, turistično podjet-
je Bled, d.o.o., sedež: Cesta svobode 15,
4260 Bled, pod vložno št. 1/01241/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5379911
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marolt Vincenc, razrešen 10. 1.
1996; Tomažin Marjan, Bled, Gregorčičeva
28, imenovan 10. 1. 1996, kot vršilec dolž-
nosti zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200899

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00755 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PAMI, podjetje za trgovino
in založništvo, Železniki, d.o.o., sedež:
Češnjica 35, 4228 Železniki, pod vložno
št. 1/01576/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenika, osebe, pooblaščene za za-
stopanje, akta o ustanovitvi z dne 29. 10.
1997, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5412528
Firma: PAMI, podjetje za trgovino in

založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PAMI, d.o.o.

Ustanoviteljica: Polajnar Anton, izstop
21. 8. 1995; Najdič Jana, Železniki, Češnji-
ca 35, vstop 21. 8. 1995, vložek 1,650.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polajnar Anton, razrešen 21. 8. 1995;
direktorica Najdič Jana, imenovana 21. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-200900
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00388 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PRONET, Kranj, d.o.o., računal-
niški inženiring in trgovina, sedež: Planina
3, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/02852/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe z dne 16. 4.
1997 in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5548586
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
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mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje 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; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200903
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00368 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AG GANTAR, Podjetje za
proizvodnjo in storitve, Naklo, d.o.o., se-
dež: Ulica bratov Praprotnik 10, 4202
Naklo, pod vložno št. 1/03524/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5646006

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
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; 2733 Hladno profiliranje; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-200905
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00114 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa K & K TRADE, Mednarodna
trgovina, d.o.o., Žiri, sedež: Dobračev-
ska 49, 4226 Žiri, pod vložno
št. 1/03784/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, pove-
čanje osnovnega vložka, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5691621

Osnovni kapital: 2,033.333,50 SIT
Ustanovitelji: K & K HOLDING, d.d., Žiri,

izstop 31. 3. 1994; Kopač Miroslava, Žiri,
Dobračevska 49, vstop 31. 3. 1994, vložek
610.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kopač Aleksander, Žiri, Dobračevska 49,
vstop 15. 3. 1994, vložek 1,423.333,50
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
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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
drobno z gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti.

Rg-201824
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00085 z dne 21. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06134/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo skrajšane firme in sedeža družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5926564
Firma: ZHEJIANG, družba za trgovin-

sko in storitveno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ZHEJIANG, d.o.o., Bled
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Ulica narodnih he-

rojev 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Rg-201829
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00526 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL GRAD PODVIN,
d.o.o., sedež: Mošnje 1, 64240 Radovlji-
ca, pod vložno št. 1/00072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5001935
Sedež: 4240 Radovljica, Mošnje 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pretnar Luka, razrešen 15. 1. 1996;
Jan Marija, Bled, Jelovška 6, imenovana
15. 1. 1996, kot v.d. direktorice zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-201831
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01667 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALEX, trgovina, storitve, d.o.o.,
sedež: Tavčarjeva 8, 64226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/01019/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova ustanovite-
lja, spremembo dejavnosti in družbene po-
godbe z dne 13. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5342945
Sedež: 4226 Žiri, Tavčarjeva 8
Ustanovitelj: Kopač Aleš, Žiri, Tavčarje-

va 8, vstop 5. 3. 1990, vložek 1,049.400
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-

javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-201833
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00107 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ALPDOM, inženiring, d.d.,
Radovljica, sedež: Cankarjeva 1, 4240
Radovljica, pod vložno št. 1/00188/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva zastopnika in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5072247000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-

pus Jože, Radovljica, Gregorčičeva 45, raz-
rešen 18. 11. 1997 kot začasna uprava –
direktor in ponovno imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201839
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00156 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SIMON
JENKO, sedež: Ul. 31. divizije 7a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00140/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5083192
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sav-

nik Roman, razrešen 9. 10. 1995 kot rav-
natelj; ravnatelj Kuralt Matjaž, Kranj, Parti-
zanska cesta 21, imenovan 9. 10. 1995,
zastopa brez omejitev; Škrlj Nevenka, Kranj,
Ulica gorenjskega odreda 18, imenovana
3. 10. 1995, kot pomočnica ravnatelja za-
stopa brez omejitev.

Rg-201840
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00937 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa KRONA, podjetje za trgovi-
no in gostinstvo, Radovljica, d.o.o., se-
dež: Maistrova 4, 4240 Radovljica, pod
vložno št. 1/01511/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne
vloge ter razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5403472
Osnovni kapital: 2,053.573,30 SIT
Ustanovitelj: Iskra Zdravko, Radovljica,

Maistrova 4, vstop 27. 2. 1990, vložek
2,053.573,30 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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;
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50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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, 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 plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-201844
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00091 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa FLOT, steklarstvo in trgo-
vina, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Lipica
8, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/03309/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5611474
Ustanoviteljica: Rejec Darko, izstop 3. 8.

1996; Rejec Mojca, Škofja Loka, Lipica 8,
vstop 3. 8. 1996, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rejec Darko, razrešen 3. 8. 1996;
direktorica Rejec Mojca, imenovana 3. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201845

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00119 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA RA-
DOVLJICA, sedež: Linhatorv trg 1, 4240
Radovljica, pod vložno št. 1/00161/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika, spremembo družbeni-
ka in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052858
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor Ra-

dovljica, izstop 19. 3. 1997; Občina Ra-
dovljica, Radovljica, Gorenjska cesta 19,
vstop 19. 3. 1997, odgovornost:  odgo-
varja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrhunc Mulej Marjetka, razrešena
31. 12. 1995; direktorica Purgar Marija,
Lesce, Alpska cesta 38, imenovana 1. 1.
1996, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje; 8030 Višješolsko in visoko-
šolsko izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-201846
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00585 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CEMENTAR, družba za iz-
delavo in trgovanje na debelo in drobno
ter montažo s cementnimi izdelki in dru-
gim gradbenim materialom, d.o.o.,
Kranj, sedež: Staneta Žagarja 52, 4000

Kranj, pod vložno št. 1/00359/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenika
in spremembo družbene pogodbe z dne
29. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5286573
Osnovni kapital: 2,239.100 SIT
Ustanovitelj: Drašler Matija, Ljubljana, Ši-

šenska 2, vstop 23. 5. 1996, vložek
565.100 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-201861
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00794 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa AJK, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj,
obj. 1229-94, sedež: C. kokrškega odre-
da 42, 64000 Kranj, pod vložno
št. 1/03961/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, odsvojitev poslov-
nega deleža in spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5822904
Firma: AJK, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, C. kokrškega

odreda 42
Ustanovitelj: Korošec Janez, izstop 3. 9.

1996; Korošec Tomaž, Kranj, Cesta kokrše-
ga odreda 42, vstop 3. 9. 1996, vložek
1,721.400 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Janez, razrešen 4. 9. 1996;
direktorica Korošec Anita, Kranj, Cesta ko-
krškega odreda 42, imenovana 4. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
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nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejav-
nost marin; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-201868
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01757 z dne 15. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06132/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254235
Firma: HABO & CO., trgovina, go-

stinstvo, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HABO & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bouzerd Lounis, No 07 Bad-

jarah, Alger, Cite 488 Logts bt 18 Cage ˝B˝,
vstop 15. 12. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Hachour Amar,
Mahmoud. Tizi-Ouzou, Taguemoont. Azouz.
Commune, Ait, vstop 15. 12. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Merdjadi Kamel, Kranj, Ulica Rudija
Papeža 1, imenovan 15. 12. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim to-
bakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,

sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, 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 po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 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;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na 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; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina 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 popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-201875
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00957 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GREDELJ, trgovina in sve-
tovanje, d.o.o., Cerklje, sedež: Cesta II.

grupe odredov 8a, 4207 Cerklje, pod
vložno št. 1/02182/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo sedeža, naslova druž-
benikov, zastopnika, dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5484243
Sedež: 4207 Cerklje na Gorenjskem,

Stara cesta 10
Osnovni kapital: 1,692.000 SIT
Ustanovitelja: Zrim Viljem, vložek

1,691.000 SIT in Zrim Silvestra, vložek
1.000 SIT, oba iz Cerkelj na Gorenjskem,
Stara cesta 10, vstopila 15. 9. 1990, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zrim Viljem, imenovan 15. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-201876
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00935 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA CVETKO
GOLAR ŠKOFJA LOKA, sedež: Frankovo
naselje 51, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5087821
Firma: OSNOVNA ŠOLA CVETKA

GOLARJA
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

5551 Storitve menz; 7512 Dejavnost javnih
ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega social-
nega zavarovanja; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje.

Rg-201878
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00036 z dne 13. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06130/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254456
Firma: GRKMAN F & M, proizvodnja,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: GRKMAN F & M, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4205 Preddvor, Kokra št. 4
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Ustanovitelja: Grkman Majda, in Grkman
Franci, oba iz Preddvora, Kokra št. 4, vsto-
pila 6. 1. 1998, odgovornost:  odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Grkman Majda, imenovana 6. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Grkman Franci, imenovan 6. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 0121 Reja govedi; 0123 Reja
prašičev; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2852 Splošna mehanična dela;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektri-
ke; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74201 Geodet-

sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-201888
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00417 z dne 12. 1. 1998 pri
subjektu vpisa NADA, brivsko frizerski sa-
lon Radovljica, d.o.o., sedež: Gorenjska
c. 6, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/01632/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izbris družbenika zaradi spre-
membe priimka s temile podatki:

Matična št.: 5502730
Ustanoviteljica: Dolinar Marjeta, izstop

1. 9. 1990.

Rg-201891
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00645 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa HIDRO EL MONT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Jesenice, sedež: Cesta Slavka Likoviča
4a, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05650/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5920434
Ustanovitelja: Ažman Daniel, Blejska Do-

brava, Blejska Dobrava 17a, vstop 21. 9.
1995, vložek 753.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Jamar Janez, izstop 19. 7.
1996; Podbregar Franc, Jesenice, Cesta
Slavka Likoviča 4a, vstop 21. 9. 1995, vlo-
žek 753.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Markež Valentin, izstop 19. 7. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Jamar Janez, razrešen 19. 7. 1996;
zastopnik Markež Valentin, razrešen 19. 7.
1996.

Rg-201913
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00140 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa IZVIR, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Jesenice,
obj. 357-91, sedež: Cesta 1. maja 105,
64271 Jesenice, pod vložno
št. 1/02088/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, izvzetje od zastopanja in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5514967
Firma: MOČNIK IN PARTNER, IZVIR,

podjetje za storitve in trgovino, d.n.o.,
Jesenice

Skrajšana firma: MOČNIK IN PARTNER,
IZVIR, d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4271 Jesenice, Cesta
1. maja 105

Ustanovitelja: Močnik Igor in Vergel Joži-
ca, oba iz Jesenic, C. 1. maja 105, izstopi-
la iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 27. 12. 1994,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Vergel Jožica, imenovana
27. 12. 1994, je izvzeta od zastopanja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-201917
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00644 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CC CONSULTING CEN-
TER, DVA DRUŽBENIKA, BITENC, sveto-
vanje, proizvodnja, storitve, d.n.o., Kranj,
sedež: Trubarjev trg 9, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01389/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5400643
Firma: CC CONSULTING CENTER,

TRIJE DRUŽBENIKI, BITENC, izobraže-
vanje, svetovanje, proizvodnja in trgovi-
na, d.n.o., Kranj

Skrajšana firma: CC CONSULTING
CENTER, TRIJE DRUŽBENIKI, BITENC,
d.n.o., Kranj

Sedež: 4000 Kranj, Planina 3
Ustanoviteljica: Bitenc Anja, Kranj, Tru-

barjev trg 9, vstop 4. 7. 1996, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Bitenc Anja, imenovana 4. 7. 1996.

Rg-201918
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01428 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa RONDO TRADE, trgovina,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Stara Loka
95, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/06030/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 1199838
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva 51

Rg-201924
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00675 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALPLES. industrija pohištva,
d.d., Železniki, sedež: Češnjica 54, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00126/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta z dne 28. 4. 1997 in spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5039584
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tr-

šan Marko, Smlednik, Valburga 88, razre-
šen 21. 4. 1997.

Vsebina

Sodni register 3549
Celje 3549
Kranj 3585



Stran 3614 / Št. 36 / 14. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Internet http://www.uradni-list.si/

Uradni list On-line
Ob vse pogostejših predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista je Časopisni zavod Uradni list
RS s
1. januarjem 1997 pričel izdajati uradne liste tudi v elektronski obliki.

Uradni listi so v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenki: PDF format. To pomeni, da jih je možno
uporabljati in pregledovati s pomočjo programa Acrobat Reader (družbe Adobe Systems), in sicer lokalno,
po prenosu celotne datoteke v lastni računalnik. Potrebno je imeti lokalno program Acrobat Reader (ki je
na voljo za brezplačen sprejem – download) in pa seveda ustrezen Internetov brkljalnik.

Glede na to, da ČZ Uradni list RS izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na zgoščenki, se bosta obe
elektronski obliki medsebojno dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka namenjena za arhiviranje (izhajala bo
enkrat letno), Internet pa za sprotno distribucijo. Cenovna politika bo omogočala in spodbujala
kombinacijo uporabe vseh treh oblik (Internet, zgoščenka in tiskana izdaja). Zato so na Internetu dostopni
samo uradni listi tekočega leta.

Ker so PDF datoteke z uradnimi listi lahko precej velike (do nekaj MB), kar pomeni daljši čas prenosa, so
informativno dostopna tudi kazala v spletni (HTML) obliki. To omogoča, da se seznanimo z vsebino
posamezne številke, preden se odločimo za prenos celotne številke uradnega lista oziroma PDF datoteke.
Po kazalih je možno tudi iskati. Iskalni mehanizmi omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po
poljubnem besedilu. Kazala vsebujejo tudi podatke starejših letnikov, ki pa niso dostopna prek Interneta.

V pripravi je sistem “byteserving”, ki bo omogočal delni prenos posamezne številke uradnega lista. To
pomeni, da ne bo več potrebno prenašati celotnih PDF datotek, temveč samo želeno stran. To bo med
drugim tudi omogočalo kvalitetno citiranje predpisov (kot povezave - linki) v katerihkoli zunanjih
elektronskih dokumentih (strokovni članki, judikati, sodne vloge, čistopisi, registri itd.). Poleg tega bomo s
pomočjo elektronske pošte obveščali uporabnike ob izidu novih številk uradnih listov ter jih seznanjali z
novostmi.

Financiranje zahtevne strojne, programske in komunikacijske opreme seveda ne omogoča, da bi ČZ
Uradni list lahko brezplačno kvalitetno pripravil, obdelal, distribuiral in servisiral elektronske oblike uradnih
listov. Tako kot za tiskane izdaje tudi za uradni list na Internetu uvajamo naročnino. Njena višina je enaka
naročnini na tiskano izdajo. Naročniki obeh izdaj pa imajo pri elektronski obliki znaten popust. Zelo
ugodna je tudi cena večuporabniške naročnine, še posebej za večje sisteme, ki bodo lahko na podlagi
izdanega certifikata uradne liste uporabljali tudi v internih omrežjih (Intranet).

Na sistem uradni listi online se lahko naročite tako, da izpolnite naročilnico na naših spletnih straneh.

Cena/geslo Cena/geslo
Število tudi brez
gesel tiskani UL tiskanega UL

1 7.020 14.600
2–5 5.840 11.680
6–10 5.120 10.220

11–25 4.380 8.760
26–50 3.660 7.300

V ceni ni upoštevan prometni davek
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N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 125 14 18

S tem nepreklicno naročam

qLetnik '95 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

qLetnik '96 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

qLetnik '97 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

Naročene zgoščenke mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Letnik ’97 na CD-ROMu
Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino (več kot 14.000 strani) uradnega lista letnika
1997. Oblika je enaka kot pri prvih dveh izdajah (letnik 1995 in 1996), ki sta imeli med uporabniki
zelo lep uspeh, predvsem zaradi izredne prijaznosti pri uporabi v okolju Windows.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami, tako da s klikom miške
takoj dobimo tisto stran, kjer je predpis objavljen. Znotraj ene številke je možno iskanje po polnem
besedilu, kopiranje besedil in tiskanje posameznih strani. Od letnika 1996 je uvedena tudi možnost
hitrega iskanja po polnem besedilu vseh številk skupaj (obstaja le nekaj posebnosti pri iskanju
besed, ki vsebujejo šumnike, za kar so pripravljena posebna navodila).
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.
Glede na to, da ČZ Uradni list RS od 1. 1. 1997 izdaja uradne liste tudi na sprotni način po
Internetu, priporočamo kombinacijo uporabe obeh oblik. Praviloma bo zgoščenka namenjena za
arhiviranje in uporabo za nazaj (izhaja enkrat letno), Internet pa za sprotno uporabo med letom.

Število uporabnikov Cena v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan prometni davek

Pravkar izšlo

Uradni list
Republike Slovenije

Ob nakupu vseh treh letnikov hkrati
vam nudimo 15% popust
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Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

PREDPISI
O TRGOVINI IN O VARSTVU
POTROŠNIKOV
Poslovanje v slovenskem jeziku in določanje vseh cen v tolarjih sta le dve zahtevi
novega zakona o varstvu potrošnikov, ki je začel veljati
28. marca 1998. Ker zakon predpisuje tako garancijske kot pogodbene pogoje pri
prodaji blaga in opravljanju storitev, določa meje oglaševanja in uvaja vrsto novih
pravic potrošnikov, bo poznavanje njegovih določb tako trgovce kot potrošnike
obvarovalo pred marsikatero neprijetno posledico.

Pomen zakona o varstvu potrošnikov je zahteval tudi novo zasnovo zbirke predpisov
o trgovini. V njej so še vedno zbrani vsi najpomembnejši zakoni (tudi zakona o varstvu
konkurence in standardizaciji) in pravilniki s tega področja.

Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, ki velja od
1. januarja 1998, je objavljena v posebnem snopiču, ki je priložen h knjigi.

Cena 1890 SIT (10449)

Zbirka predpis

9 771318 918011
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