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Sodni register

CELJE
Rg-201339
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04680 z dne 19. 11. 1997 pri
subjektu vpisa DIVJAK, podjetje za inženiring, kooperacije, zastopstva in storitve, d.o.o., Dobrteša vas 93, Šempeter v
Savinjski dolini, sedež: Dobrteša vas 93,
3311 Šempeter v Savinjski dolini, pod
vložno št. 1/01700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo družbenikov, deležev, firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5402018
Firma: DIVJAK, podjetje za inženiring,
kooperacije, zastopstva in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: DIVJAK inženiring,
d.o.o.
Sedež: 3311 Braslovče, Parižlje 9c
Osnovni kapital: 11,645.464 SIT
Ustanovitelji: Divjak Marijan, Šempeter v
Sav. dolini, Dobrteša vas 93, vstop 9. 1.
1990, vložek 5,822.732 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Divjak Jožefa, izstop 14. 2.
1993; Divjak Mojca, Šempeter v Sav. dolini,
Dobrteša vas 93, vstop 14. 9. 1993, vložek
2,911.366 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Divjak Tanja, Šempeter v Sav. dolini, Dobrteša vas 93, vstop 14. 9. 1993, vložek
2,911.366 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 29230 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
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sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
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drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-200270
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04570 z dne 23. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
TERMALNI VRELCI, d.o.o., terme, Kidričeva 35, Rogaška Slatina, sedež: Kidričeva 35, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05417/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnika, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5743524
Skrajšana
firma:
ZDRAVILIŠČE
ROGAŠKA-TERMALNI VRELCI, d.o.o., Rogaška Slatina
Osnovni kapital: 256,998.922,18 SIT
Ustanovitelja:
ZDRAVILIŠČE
ROGAŠKA-HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 14, vstop 29. 1. 1993,
vložek 102,98.772,95 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo hoteli, turizem, Rogaška Slatina,
Zdraviliški trg 14, vstop 27. 12. 1993, vložek 154,500.149,23 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kolar Božidar, Rogaška Slatina, Stritarjeva 13, razrešen 30. 12. 1994; direktor
Kolar Božidar, Rogaška Slatina, Žibernik
29, imenovan 30. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-203570
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01489 z dne 22. 1. 1998 pri
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subjektu vpisa SLATENŠEK, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Loče, Žiče
24b, sedež: Žiče 24b, 3215 Loče, pod
vložno št. 1/03978/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5899753
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Slatenšek Karl, vstop
24. 3. 1992 in Slatenšek Julijana, vstop
18. 11. 1997, oba Loče, Žiče 24b, vložila
po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z

rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
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dejavnosti pod šifro K 74.14 družba opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
oprava vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri

Rg-203526
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/01528 z dne 30. 1. 1998 pri subjektu
vpisa TEMARK, podjetje za trgovinsko dejavnost, d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, sedež: Miklošičeva 1, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01021/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi z dne
26. 1. 1998, spremembo firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5311837
Firma: TEMARK, trgovinska dejavnost
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TEMARK, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Gregorčičeva 1
Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
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5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-204715
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02244 z dne 2. 2. 1998 pri
subjektu vpisa GODOM, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec, Gotovlje 72c,
sedež: Gotovlje 72c, 3310 Žalec, pod
vložno št. 1/01816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5380626
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelj: Kuder Jožef, Žalec, Gotovlje 72c, vstop 29. 5. 1990, vložek
1,519.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki.
Rg-204734
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00101 z dne 13. 2. 1998 pri
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subjektu vpisa VRTEC LAŠKO, sedež: Cesta na Svetino 2a, 3270 Laško, pod vložno št. 1/06547/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5924324
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Jan Ljudmila, razrešena 30. 4.
1996; ravnateljica Labohar-Škoberne Greta, Laško, Leskovca 8, imenovana 4. 6.
1996, pri sklepanju pogodb o investicijah
oziroma investicijsko vzdrževalnih delih na
objektih zavoda, o nakupu učne tehnologije, igral in druge opreme ter o nakupu in
odtujitvi nepremičnin, potrebuje sklep ustanovitelja.
Rg-205495
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04574 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa SPEKTRUM, podjetje za
poslovne storitve, turistično posredovanje in inženiring, d.o.o., sedež: Šmarje
pri Jelšah 184, 3240 Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/00780/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo firme, sedeža, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5298628
Firma: SPEKTRUM, podjetje za poslovne storitve, turistično posredovanje
in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEKTRUM, d.o.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Kidričeva 46a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kopinč Srečko, Rogaška
Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 9, vstop
17. 11. 1989, vložek 1,500.000 SIT odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zorin Marija, razrešena 29. 12.
1994; direktor Kopinč Srečko, imenovan
29. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
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1/05998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi z dne 18. 12. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5805716
Sedež: 3320 Velenje, Koroška c. 46
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri šifri dejavnosti 74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

krmiljenje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
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barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-205496
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01444 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa COMPACO, Trgovina in
storitve, d.o.o., Velenje, sedež: Jerihova
44, 3320 Velenje, pod vložno št.

Rg-205499
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00885 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ABING, strojni in informacijski inženiring, zastopstvo in trgovina,
d.o.o., Celje, Dolharjeva 10, sedež: Dolharjeva 10, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5637597
Osnovni kapital: 1,820.030 SIT
Ustanovitelj: Žerjav Katja, izstop 30. 10.
1996; Žerjav Borut, Celje, Dolharjeva 10,
vstop 3. 4. 1992, vložek 1,820.030 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 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 aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
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mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
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 in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
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nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, 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;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-205500
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00837 z dne 13. 3. 1998 pri
subjektu vpisa AMWAY, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Velenje, sedež: Velenje,
Šalek 74, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/05239/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, družbenika, zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5746027
Firma: PLASTIS, Proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLASTIS, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 1,556.200 SIT
Ustanovitelj: Stepani Nikola, izstop 3. 6.
1997; Tičić Slavko, Velenje, Kardeljev trg
1, vstop 3. 6. 1997, vložek 1,556.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stepani Nikola, razrešen 3. 6. 1997;
direktor Tičić Slavko, imenovan 4. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Tičić Anđelko, Velenje, Kardeljev trg 1, imenovan 4. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 35420 Proizvodnja
koles; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-

kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.130 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-205502
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00647 z dne 24. 3. 1998 pri
subjektu vpisa EMBAPRINT, d.o.o., ekonomsko komercialne storitve, Celje, sedež: Trg svobode 2, 3000 Celje, pod vložno št. 1/04859/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo sedeža, zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posrendištvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-

na na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
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Matična št.: 5686245
Sedež: 3000 Celje, Cesta na Ostrožno 6a
Osnovni kapital: 1,777.271 SIT
Ustanovitelji: Embacher Franz-Peter,
Feldkirchen – Avstrija, Mozartstrasse 1, vstop 21. 4. 1992, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petek Janko, Celje,
Tržaška c. 17, vstop 21. 4. 1992, vložek
1,702.271 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vajdetič Vlado, Celje, Trubarjeva 53b,
vstop 21. 4. 1992, vložek 25.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vajdetič Vlado, razrešen 30. 5. 1995;
direktor Petek Janko, imenovan 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1623/92 z dne 3. 12. 1992.
Rg-205506
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00994 z dne 13. 3. 1998 pri
subjektu vpisa SLAP, gostintvo in turizem,
d.o.o., Velenje, sedež: Cesta talcev 18,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/04354/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, družbenika,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5875811
Firma: SLAP, mednarodna trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: SLAP, d.o.o.
Sedež: 3301 Petrovče, Novo Celje 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dajčer Ivan, izstop 14. 4.
1997; Đorđič Goran, Celje, Milčinskega ulica 5, vstop 14. 4. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dajčer Ivan, razrešen 14. 4. 1997;
direktor Đorđić Goran, imenovan 14. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-205508
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00596 z dne 16. 3. 1998 pri
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subjektu vpisa KALAFATIČ IN KALAFATIČ,
storitveno podjetje,d.n.o., sedež: Podgorje 23, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04620/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 21. 7. 1996 ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5676657
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
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5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-205509
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03995 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa RHYDCON, Spojni elementi
za hidravliko, d.o.o., Šmarje pri Jelšah,
sedež: Šmarje 156a, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod vložno št. 1/06079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5813522
Ustanovitelja: UNIOR ZREČE, kovaška
industrija Zreče, p.o., Zreče, Kovaška cesta 10, vstop 1. 4. 1993, vložek
12,298.106 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Joachim Armerding, 2800 Bremen,
Deutschland, Berlachweg 14, vstop 1. 4.
1993, vložek 6,057.276 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev.
Rg-205512
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04503 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJE INOVA, podjetje
za opravljanje razvojno raziskovalnih in
drugih intelektualnih storitev, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež: Partizanska 12, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03241/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5537932
Firma: INOVA PLUS, podjetje za
opravljanje razvojno raziskovalnih in
drugih intelektualnih storitev, d.o.o., Velenje, Efenkova 61
Skrajšana firma: INOVA PLUS, d.o.o.,
Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61

Osnovni kapital: 3,055.584,50 SIT
Ustanovitelji: TCL, laboratoriji za preskušanje in certificiranje, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, vstop 24. 6. 1991, vložek
462.816,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vaupot Viktor, Slovenj Gradec, Podgorska 68, vstop 18. 5. 1995, vložek
782.497,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Verhovnik Irena, Šoštanj, Gaberke 26,
vstop 18. 5. 1995, vložek 108.637 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Blatnik Stanko,
Ljubljana, Privoz 6a, vstop 18. 5. 1995, vložek 504.034,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Britovšek Vanda, Velenje, Kersnikova 3, vstop 18. 5. 1995, vložek
385.803,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Seršen Ervin, Petrovče, Arja vas 86,
vstop 18. 5. 1995, vložek 580.261,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žgank Irena,
Zreče, Pohorska 12, vstop 18. 5. 1995,
vložek 162.825,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vizovišek Tatjana, Velenje, Šercerjeva 18, vstop 18. 5. 1995, vložek
68.708,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vaupot Viktor, Slovenj Gradec, Podgorska 68, razrešen 21. 5. 1992 kot v.d.
direktorja ter dne 30. 5. 1992 imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
5170 Druga trgovina na debelo; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-205515
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02387 z dne 9. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ABN, d.o.o., Zastopstvo,
trgovina, projektiranje in inženiring, Celje, sedež: Ljubljanska cesta 92, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03516/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5569885
Osnovni kapital: 1,500.950 SIT
Ustanovitelj: Nosan France, Celje, Ljubljanska c. 92, vstop 21. 12. 1991, vložek
1,500.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-205516
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00802 z dne 31. 3. 1998 pri
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lovnih sredstev; proizvodnja in distribucija toplote; urejanje in vzdrževanje ulic in prometnih poti; izvajanje elektromeritev; proizvodnja kovinskega instalacijskega materiala; proizvodnja kovinskih stavbnih in drugih konstrukcij; servisiranje gasilskih aparatov;
proizvodnja lesenega pohištva; proizvodnja
lesene embalaže; proizvodnja lesenih stavbnih elementov; visoka gradnja; napeljava in
popravila gradbenih instalacij; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu; grafična oblikovanja; storitve reklam in ekonomske propagande; agencijske, posredniške, zastopniške in komisijske storitve na področju prometa, blaga in storitev; razmnoževanje in fotokopiranje; storitve igralnih avtomatov za
razvedrilo.

izvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262
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subjektu vpisa IPI HOLDING, p.o., Inženiring na področju investicijskih, organizacijskih, finančnih in tehnoloških storitev, Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 3,
sedež: Zdraviliški trg 3, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/01199/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5111498
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žogan Simoneta, razrešena 2. 10.
1996 kot v.d. direktorice; direktor Furlinger
Leopold, Rogaška Slatina, Šlandrova 16a,
imenovan 2. 10. 1996 zastopa družbo brez
omejitev, kot v.d. direktorja.
Rg-205517
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00605 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa IPI HOLDING, p.o., Inženiring na področju investicijskih, organizacijskih, finančnih in tehnoloških storitev, Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13,
sedež: Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/01199/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5111498
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bevc Mihael, Griže, Zabukovica 94a,
razrešen 28. 6. 1996.
Rg-205518
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03604 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški
trg 14, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/02628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in spremembo statuta z dne 21. 10. 1994 s temile
podatki:
Matična št.: 5472601
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998: preprečevanje, nadaljevalno zdravljenje in rehabilitacija gastroenteroloških in presnovnih bolezni; medicinska rehabilitacija; hoteli, moteli, penzion in turistična naselja s celoletnim
poslovanjem; restavracija s postrežbo; druge storitve prehrane; druge gostinske storitve; storitve medicinske kozmetike; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; prevoz potnikov v cestnem prometu; prevoz blaga v
cestnem prometu; izvajanje športnorekreacijskih aktivnosti; muzeji, galerije, zbirke in
drugo; predvajanje filmov; organiziranje kulturnih prireditev; živinoreja; turistične agencije in uradi; odkup efektivnega tujega denarja
od domačih in tujih oseb in odkup potniških
čekov, ki se glasijo na tuje valute in tolar od
domačih in tujih oseb (menjalni posli);
znanstveno raziskovanje mineralnih vod; zobozdravstvena dejavnost; pranje perila; laboratorijske analize; kontrola onesnaženosti človekovega okolja; znanstveno raziskovanje
termalnih vod; geološka raziskovanja; storitve lepotilno negovalne kozmetike; proizvodnja kozmetičnih preparatov; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; knjigovodske storitve; obdelava podatkov; gospodarsko svetovanje; urejanje in vzdrževanje
parkov, zelenic in rekreacijskih površin; vzdrževanje in remont produkcijskih in drugih de-

Rg-205519
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01376 z dne 30. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06771/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1228536
Firma: ŠEŠKO, ključavničarstvo in kovaštvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠEŠKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3203 Nova Cerkev, Socka 33
Osnovni kapital: 1,546.248 SIT
Ustanovitelji: Šeško Jožef, Šeško Mira
in Šeško Tomaž, vsi Nova Cerkev, Socka
33, vstopili 25. 11. 1997, vložili po
515.416 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Šeško Mira, imenovana 25. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Šeško Jožef, imenovan 25. 11.
1997; prokurist Šeško Tomaž, imenovan
25. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0202 Gozdarske
storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja;1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-

Stran

6686 / Št. 71 / 22. 10. 1998

Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 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 vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
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-205520
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00706 z dne 27. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KONUS KONEX, proizvodnja transportnih in pogonskih elementov, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež:
Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/02761/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti in družbene pogodbe z dne 16. 7. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5490227
Firma: KONUS KONEX, proizvodnja
transportnih in pogonskih elementov ter
filtrov, d.o.o.
Skrajšana firma: KONUS KONEX, d.o.o.
Ustanovitelja: KONUS, kemijska in usnjarska predelovalna industrija, p.o., izstop
22. 3. 1996; CHIORINO PARTICIPATIONS, S.A., Luxembourg-Strassen, 1a rue
Thomas Edison, vstop 22. 3. 1996, vložek
9,455.242,48 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Savo Grilj, Slovenske Konjice, Borisa
Vinterja 5, vstop 22. 3. 1996, vložek
6,303.494,98 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
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izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi

sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, 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 svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-205521
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00234 z dne 23. 3. 1998 pri
subjektu vpisa CENTER RADEČE, trgovska družba, d.d., Radeče, Titova 8, sedež: Titova 8, 1433 Radeče, pod vložno
št. 1/00936/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5024757
Član nadzornega sveta: Hočevar Suzana, izstop 22. 3. 1996 ter Žvar Ernest, vstop 22. 3. 1996.
Rg-205527
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02984 z dne 24. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo, hoteli, turizem, Zraviliški trg
14, Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški
trg 14, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/02628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne
20. 5. 1994, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5472601
Člani nadzornega sveta: Bergant Živko,
Zorin Florjan, Sadar Dare, Kovačič Tomo in
Ratej Bojan, vsi vstopili 20. 5. 1994.
Rg-205528
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01492 z dne 20. 3. 1998 pri
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odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70310 Dejavnost organizacij za osredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, 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 svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne 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-205530
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00247 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE, p.o., Koroška 48, Velenje, sedež: Koroška 48, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/03378/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5098319
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sinko Karl, razrešen 12. 12. 1996;
direktor Lovrec Saša, Velenje, Cesta VII/1,
imenovan 12. 12. 1996, zastopa podjetje
brez omejitev.
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subjektu vpisa POSEST, Podjetje za trgovino, inženiring in posredovanje, d.o.o.,
sedež: Krekov trg 6, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03033/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
zastopnika ter akta o ustanovitvi z dne
16. 12. 1997 s temile podatki:
Matinča št.: 5509327
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupančič Franc, razrešen 16. 12.
1997; direktor Mihelčič Boris, Celje, Škapinova 13, imenovan 16. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
45210 Splošna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in

Rg-205531
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01244 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa BRIVSKO FRIZERSKI SALON, p.o., Slovenske Konjice, Mariborska 1, sedež: Mariborska 1, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/00030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, sedeža,
družbenike, osnovni kapital, spremembo
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5072441
Firma: BRIVSKO FRIZERSKI SALON,
d.o.o., Slovenske Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Stari trg 10
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelji: Ungar Rozalija, Slovenske
Konjice, Liptovska ulica 16, vstop 4. 7.
1997, vložek 308.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bornšek Lilijana, Stranice,
Stranice 33a, vstop 4. 7. 1997, vložek
308.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Falnoga Marija, Slovenske Konjice, Polene
26, vstop 4. 7. 1997, vložek 308.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Črešnar Lilijana, Slovenske Konjice, Liptovska 18, vstop
4. 7. 1997, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lovrenčič Milena, Slovenske Konjice, Vrtna 10, vstop 4. 7. 1997,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vstop 4. 7. 1997, vložek 54.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vstop 4. 7. 1997, vložek 54.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 4. 7. 1997, vložek 108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ungar Rozalija, razrešena 4. 7.
1997 kot v.d. direktorice in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
930 Druge storitvene dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 00978/01296
– 1997/NGT z dne 4. 11. 1997 in uskladi-
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tev z zakonom o gospodarskih družbah v
sodni register s sklepom Srg 97/01244 z
dne 18. 3. 1998.
Rg-205532
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01407 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ZARJA, Pleskarstvo Žalec,
p.o., Pečnikova ulica 3, sedež: Pečnikova ulica 3, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/01622/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, sedeža,
ustanovitelje, osnovni kapital, spremembo
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti, preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 5098971000
Firma: ZARJA PLESKARSTVO ŽALEC,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 28a
Osnovni kapital: 13,831.000 SIT
Ustanovitelji: Antloga Ivan, Žalec, Ložnica 15, vložek 356.000 SIT, Hriberšek Branko, Griže, Zabukovica 90a, vložek 267.000
SIT, Cilenšek Martin, Žalec, Jurčičeva 9,
vložek 483.000 SIT, Orešnik Ivan, Žalec,
Tomšičeva 11, vložek 484.000 SIT, Remih
Ladislav, Žalec, Cesta na Lavo 9, vložek
483.000 SIT, Goršek Marjan, Petrovče, Kasaze 95, vložek 483.000 SIT, Veršnak
Franc, Šepeter v Savinjski dolini, Dobrteša
vas 90, vložek 357.000 SIT, Vidrih Ivan
Stanislav, Griže, Migojnice 120, vložek
516.000 SIT, Huš Viljem, Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter 92a, vložek
356.000 SIT, Salkovič Jožica, Petrovče,
Petrovče 52, vložek 484.000 SIT, Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska
160, vložek 2,766.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložek
1,383.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložek
1,383.000 SIT, Slovenska razvojna družba
– za program notranjega odkupa, Ljubljana,
Dunajska 160, vložek 4,030.000 SIT, vsi
vstopili 21. 10. 1997 – odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vidrih Ivan, razrešen 21. 10. 1997
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Goršek Marjan, imenovan 23. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
4544 Soboslikarska in steklarska dela.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 01117/00994
– 1997/AK z dne 9. 12. 1997 in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah v sodni
register s sklepom Srg 97/01407 z dne
17. 3. 1998.
Rg-205533
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01300 z dne 19. 3. 1998 pri
subjektu vpisa STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE, p.o., Koroška 48, Velenje, sedež: Koroška 48, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/03378/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
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ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
ustanovitelje, osnovni kapital, spremembo
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5098319
Firma: STANOVANJSKO PODJETJE
VELENJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 30,346.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložek 3,035.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 3,035.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek 6,069.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., – za program notranjega odkupa, Ljubljana, Dunajska 160, vložek 9,314.000 SIT, Kokolj
Zdravko, Velenje, Silova 24, vložek
285.000 SIT, Jakob Karol, Dobrna, Hramše 27b, vložek 285.000 SIT, Dvorjak Silvo,
Mislinja, Završe 91b, vložek 285.000 SIT,
Šolinc Viktor, Velenje, Kavče 15a, vložek
333.000 SIT, Luzar Anton, Velenje, Škale
136, vložek 238.000 SIT, Ograjenšek Borut, Velenje, Kajuhova 13, vložek 285.000
SIT, Jelen Jožef, Polzela, Polzela 68, vložek 380.000 SIT, Bešvir Tomo, Velenje,
Prešernova 1, vložek 333.000 SIT, Petermanec Zlatko, Velenje, Koroška 14, vložek
238.000 SIT, Jeličič Žarko, Velenje, Stantetova 11, vložek 333.000 SIT, Tratnik
Srečko, Velenje, Arnače 21b, vložek
333.000 SIT, Stropnik Ivan, Velenje, Sembric 25, vložek 333.000 SIT, Vodovnik
Franc, Šoštanj, Gaberke 180, vložek
285.000 SIT, Habe Peter, Dobrna, Lokovina 30, vložek 285.000 SIT, Lemež Jože,
Velenje, Škale 120d, vložek 238.000 SIT,
Sinko Karl, Velenje, Kardeljev trg 2, vložek
333.000 SIT, Mošmondor Ivan, Velenje,
Podkraj 21, vložek 95.000 SIT, Novak Ivan,
Šoštanj, Florjan 254, vložek 333.000 SIT,
Žagar Nevenka, Velenje, Ulica 3. julija 9,
vložek 333.000 SIT, Lederer Vlasta, Velenje, Cankarjeva 1c, vložek 333.000 SIT,
Rančnik Jože, Velenje, Koroška 14, vložek
238.000 SIT, Rednak Bogdan, Velenje, Vriskova 11, vložek 285.000 SIT, Vodišek Marijana, Velenje, Cesta v Bevče 34, vložek
143.000 SIT, Dragičević Vojislav, Velenje,
Partizanska 42, vložek 380.000 SIT, Martinčič Marjana, Velenje, Kardeljev trg 1, vložek 238.000 SIT, Stopar Antonija, Šoštanj,
Metleče 57, vložek 380.000 SIT, Uranjek
Mihael, Velenje, Goriška 51, vložek 32.000
SIT, Pavlič Edvard, Velenje, Tomšičeva 37,
vložek 381.000 SIT, Turnšek Majda, Braslovče, Presarje 1a, vložek 159.000 SIT,
Koželjnik Jože, Šoštanj, Sv. Florjan 57, vložek 380.000 SIT, Štrigl Danica, Velenje,
Kavče 49, vložek 381.000 SIT, vsi vstopili
17. 10. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;

45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
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Matična št.: 5846366
Ustanovitelj: Kuder Samanta, izstop 9. 3.
1998; Žvegler Zvonko, Celje, Košnica 41,
vstop 9. 3. 1998, vložek 1,530.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kuder Samanta, razrešena 10. 12.
1997 kot poslovodkinja; direktor Malgaj
Herman, Petrovče, Levec 38, imenovan
10. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za in-
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74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 01366/00995
– 1997/MB z dne 20. 11. 1997 in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah v
sodni register s sklepom Srg 97/01300 z
dne 19. 3. 1998.
Rg-205536
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00544 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOTEHNIKA, Trgovsko
in proizvodno podjetje Celje, d.d., sedež: Bežigrajska 13, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00607/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5004144
Člani nadzornega sveta: Dr. Plauštajner
Konrad in Robič Metka, izstopila 26. 4.
1996 ter Rutar Matjaž in Športin Andrej,
vstopila 26. 4. 1996.
Rg-205537
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00030 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa STC SKLADIŠČNO TRANSPORTNI CENTER CELJE, storitve, špedicija in trgovina, d.d., sedež: Kidričeva
36, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 4. 12.
1997 in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5068754
Člani nadzornega sveta: Cerle Jože in
Ribič Ernest, oba vstopila 4. 12. 1997.
Rg-205538
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00800 z dne 10. 3. 1998 pri
subjektu vpisa DRAVINJSKI DOM, trgovina in storitve, d.d., sedež: Celjska cesta
2, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/00406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5025893
Člani nadzornega sveta: Padežnik Milena, Felicijan Bojan, Plesko Miroslav in Lajnšček Daniel, vsi izstopili 30. 6. 1997 ter
Guzej Anton, Šifrer Darko, Vilčnik Janez in
Marinšek Stanko, vstopili 30. 6. 1997.
Rg-206560
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00255 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa TARA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Podlog 11c, Šempeter, sedež: Podlog 11c, 3311 Šempeter,
pod vložno št. 1/01851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo zastopnikov in akta o ustanovitvi z dne 16. 3. 1998 s temile podatki:

Rg-206561
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00241 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa NOVICE, založniško podjetje, d.o.o., Mestni trg 9, Slovenske Konjice, sedež: Mestni trg 9, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/04731/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme ter akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne
12. 2. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5735521
Firma. NOVICE, založniško podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: NOVICE, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Mestni trg 7.
Rg-206563
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00409 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRO KRAŠOVEC,
Podjetje za projektiranje, nadzor, montažo in vzdrževanje električnih naprav in
instalacij, d.o.o., Prebold 42g, Prebold,
sedež: Prebold 42g, 3312 Prebold, pod
vložno št. 1/03090/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe z dne 6. 3. 1998, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo poslovnega
deleža, firme, sedeža ter zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5520762
Firma: ELEKTRO KRAŠOVEC, projektiranje, nadzor, montaža in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRO KRAŠOVEC,
d.o.o.
Sedež: 3312 Prebold, Soseska 13
Ustanovitelja: Krašovec Stanislav in Krašovec Janja, oba Prebold, Soseska 13,
vstopila 18. 7. 1991, vložila po 956.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Krašovec Janja, razrešena 5. 3. 1998 kot pomočnica direktorja in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor Harnik Robert, Velenje, Cesta Františka
Foita 4, imenovan 5. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
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dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
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ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-

niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 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; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja pri
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-206564
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00149 z dne 11. 3. 1998 pri
subjektu vpisa MEDICONSIL, Svetovanje
za zdrav način življenja in medicinska
kozmetika, Celje, Trg svobode 5, d.o.o.,
sedež: Trg svobode 5, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00813/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta o ustanovitvi z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme in sedeža, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5318335
Firma: MEDICONSIL, Svetovanje za
zdrav način življenja in medicinska kozmetika, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: MEDICONSIL, d.o.o.,
Celje
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska 14
Osnovni kapital: 1,589.950,60 SIT
Ustanoviteljica: Bertole Nada, izstop
30. 12. 1994; Augustinčič Nataša, Celje,
Cesta v Lokrovec 16, vstop 23. 12. 1989,
vložek 1,589.950,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206565
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00255 z dne 12. 3. 1998 pri
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Matična št.: 5794579
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-

no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
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subjektu vpisa ARTWOOD, Projektiranje,
proizvodnja, inženiring, zastopstva, trgovina, d.o.o., Laško, sedež: Titova ul. 30,
3270 Laško, pod vložno št. 1/03852/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenika, zastopnika,
razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 7. 1. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5629110
Sedež: 3270 Laško, Trubarjeva ul. 30
Ustanoviteljica: Hrastelj Peter, izstop
20. 12. 1996; Hrastelj Breda, Laško, Trubarjeva ulica 30, vstop 20. 12. 1996, vložek
1,529.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrastelj Peter, razrešen 20. 12.
1996; direktorica Hrastelj Breda, imenovana 20. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.
Rg-206566
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00074 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ORION PLUS, trgovina in
storitve, d.o.o., Šempeter, Zgornje Roje
23a, sedež: Zgornje Roje 23a, 3311
Šempeter, pod vložno št. 1/03816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. z dne 26. 1.
1995, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Rg-206567
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00206 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa LAMCOM, inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Nove Trate 4,
Mozirje, sedež: Nove Trate 4, 3330 Mozirje, pod vložno št. 1/05392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi z
dne 10. 2. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5746809
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
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Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-206568
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00064 z dne 9. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJE TRGOVINA,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež:
Partizanska 12, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/04376/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
z dne 21. 1. 1998 ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5629918
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi.
Rg-206569
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00187 z dne 6. 3. 1998 pri
subjektu vpisa OZZY TRADE, podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Milčinskega 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 6. 2. 1997 in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5811856
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
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jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-

pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.
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 74.60 družba opravlja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.
Rg-206570
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00099 z dne 5. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PENTROS, Podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Laško, sedež: Ul.
Borisa Kraigherja 11, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/05883/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z
dne 30. 12. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5800919
Sedež: 3270 Laško, Mestna ulica 11
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
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5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
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.
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organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-206571
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00159 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa SIMEX TALION, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Jarmovec
9b, 3222 Dramlje, pod vložno št.
1/03388/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, akta o ustanovitvi z dne 29. 1. 1997, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5564565
Sedež: 3310 Žalec, Ulica talcev 3
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

Rg-206572
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01322 z dne 6. 3. 1998 pod št.
vložka 1/06763/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1228455
Firma: PASKA GABRIJEL IN PASKA
GABRIJELA, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: PASKA GABRIJEL IN
PASKA GABRIJELA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Milčinskega
ulica 11
Ustanovitelja: Paska Gabrijel in Paska
Gabrijela, oba Celje, Milčinskega ulica 11,
vstopila 21. 11. 1997, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Paska Gabrijel, imenovan 21. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Paska Gabrijela, imenovana 21. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
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Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7482 Pakiranje.
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 74.60, družba opravlja vse, razen pozvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.
Rg-206574
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00340 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa MONTER, podjetje za instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., sedež: Lava 1, 3000 Celje, pod vložno št. 1/01621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo o
ustanovitvi družbe z dne 10. 2. 1994, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5356776
Firma: MONTER, podjetje za instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu
Sedež: 3000 Celje, Medlog 7c
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-

ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206575
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00199 z dne 4. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PETRE, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Železno 5f, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/02337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 27. 2. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5481082
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-206576
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01437 z dne 4. 3. 1998 pod št.
vložka 1/06760/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1253387
Firma: SARAMATI VAID IN SARAMATI
BEKIM, gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SARAMATI VAID IN
SARAMATI BEKIM, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Mestni trg 7
Ustanovitelja: Saramati Vaid in Saramati
Bekim, oba Prizren, Dobrušte, vstopila
17. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Saramati Vaid, imenovan 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Saramati Bekim, imenovan 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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govina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
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 opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-206577
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01438 z dne 4. 3. 1998 pod št.
vložka 1/06761/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1253433
Firma: ZOGAJ OSMAN IN ZOGAJ ISLAM, gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZOGAJ OSMAN IN
ZOGAJ ISLAM, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Mestni trg 7
Ustanovitelja: Zogaj Osman in Zogaj Islam, oba Prizren, Belanica, vstopila 17.12.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Zogaj Osman, imenovan 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Zogaj Islam, imenovan 17. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
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50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
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nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
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 opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-206580
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 97/00447 z dne 17. 3. 1998 pri subjektu
vpisa ARDA, Podjetje za servisiranje, proizvodnjo, trgovino, in gostinstvo, d.o.o., Letuš 113a, Šmartno ob Paki, sedež: Letuš
113a, 3327 Šmartno ob Paki, pod vložno
št. 1/05577/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo poslovnih deležev ter družbene pogodbe z dne
17. 4. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5764807
Ustanovitelj: Arčan Tatjana, izstop 16. 4.
1997; Arčan Danilo, Šmartno ob Paki, Letuš 113a, vstop 16. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-206583
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00069 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GRATOURS, Prevozi – trgovina, d.o.o., Škofja vas, sedež: Škofja
vas 30c, 3211 Škofja vas, pod vložno št.
1/02654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne 6. 1.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5480388
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-206584
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00082 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa BUNNY, d.o.o., Modna
konfekcija in trgovina, Obrtniška 23,
Nazarje, sedež: Obrtniška 23, 3331 Nazarje, pod vložno št. 1/02011/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 30. 12. 1996 s temile
podatki:
Matična št.: 5405203
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 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; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-206586
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00359 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA, Gotovlje, z.o.o., Gotovlje, sedež:
Gotovlje 71, 3310 Žalec, pod vložno št.
2/05467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5186382
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kampuš Alojz, razrešen 1. 6. 1996;
direktorica Jelen Prislan Andreja, Braslovče, Parižlje 34b, imenovana 1. 6. 1996,
zastopa zadrugo neomejeno kot v.d. direktorja, razen pri sklepanju pogodb katerih
vrednost presega 250.000 SIT, za kar potrebuje pisno soglasje upravnega odbora.
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debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7482 Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-206590
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00139 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa DAVIDOV HRAM – IMPORT
– EXPORT, d.o.o., Nazarje, sedež: Prihova 21, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/03140/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:
Matična št.: 5531667
Ustanovitelj: Štimec Marjan, izstop
26. 8. 1996; Žehelj Dušan, Šmartno ob
Dreti, Bočna 73, vstop 1. 9. 1992, vložek
1,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Rg-206588
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00173 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa MESNO-TRGOVSKO PODJETJE JEŽOVNIK, d.o.o., Griže, Migojnice 4b, sedež: Migojnice 4b, 3302 Griže,
pod vložno št. 1/01808/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika, akta o ustanovitvi z dne 31. 1. 1997 in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5379237
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ježovnik Vincenc, razrešen 31. 1.
1997; direktor Ježovnik Andrej, Žalec, Podvin 3, imenovan 1. 2. 1997, zastopa družbo neomejeno in posamično.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na

Rg-206589
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00323 z dne 17.3. 1998 pri
subjektu vpisa CAFFE-TROPIC, prehrambeno in trgovsko podjetje, Žalec, Savinjska cesta 87a, d.o.o., sedež: Savinjska cesta 87a, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/03255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5545315
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Sukič Boža, Žalec, Savinjska cesta
87, razrešena 1. 2. 1997 kot namestnica
direktorja ter imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo posamično in neomejeno.

Rg-206591
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00180 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ROSS DESIGN & TRADE,
Podjetje za trženje in oblikovanje, d.o.o.,
Celje, Tržaška 7, sedež: Tržaška 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01481/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbene pogodbe z dne
23. 1. 1997 in uskladitev z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5356091
Firma: ROSS, podjetje za trženje in
oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ROSS, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ob Koprivnici 17
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52473 Dejavnost papirnic; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-206594
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00464 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KAMEN, kamnoseštvo in
trgovina, d.o.o., sedež: Lava 1, 3000 Celje, pod vložno št. 1/01437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifika-
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cijo dejavnosti, spremembo sedeža ter družbene pogodbe z dne 18. 4. 1997 s temile
podatki:
Matična št.: 5345057
Sedež: 3000 Celje, Medlog 7a
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.
Rg-206595
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00333 z dne 31. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06769/00 vpisalo v sodni register tega sodišča samostojno podjetnico s
temile podatki:
Matična št.: 5943035
Firma: TRGOVINA TUŠ, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Ustanoviteljica: Tuš Tanja, Šmartno ob
Paki, Slatine 23, vstop 1. 12. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
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in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124

Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
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Rg-206599
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00339 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa LIBELA ELSI, Tehtanje in
avtomatizacija, d.o.o., Celje, sedež: Opekarniška 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03858/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi družbe z dne 10. 3. 1998, spremembo družbenika, firme ter spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5603218
Firma: LIBELA ELSI, Tehtanje in avtomatizacija, d.o.o.
Skrajšana firma: LIBELA ELSI, d.o.o.
Ustanovitelj: LIBELA, industrija tehtnic in
finomehanike, p.o., Celje – v stečaju, izstop 30. 12. 1996; MERILA, izdelovanje in
servisiranje meril, procesne elektronike, trgovina in storitve, d.o.o., Celje, Opekarniška 2, vstop 30. 12. 1996, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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 računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

izvajalno podjetje, Šentjur, d.o.o., sedež:
C. Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/02506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5465508
Člani nadzornega sveta: Zupanc Stanko
in Arzenšek Drago, oba vstopila 24. 9.
1996.
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pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve 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; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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-206597
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00036 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANTONA
AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, sedež:
Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice, pod vložno št. 1/06545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5924359
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Božič Dobrana Marija, razrešena
6. 6. 1996; ravnateljica Košak Jožefa,
Laško, Badovinčeva ulica 2, imenovana 6. 6.
1996, zastopa šolo brez omejitev, razen pri
sklepanju pogodb o investicijah, oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih na objektih zavoda, o nakupu učne tehnologije, igral in
druge opreme ter o nakupu in odtujitvi nepremičnin, potrebuje sklep ustanovitelja.

Rg-206600
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00757 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa SLOM, Trgovsko in pro-

Rg-206603
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01342 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa JEMOTT, grafično in trgovsko podjetje, d.o.o., Radeče, sedež: Žebnik 46, 1433 Radeče, pod vložno št.
1/01251/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 3. 2.
1998 ter spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5345456
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
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deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,

geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti K 74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba opravlja vse,
razen arbitraže in posredovanja pri pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-206605
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00649 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa E B I T, finančni inženiring,
svetovanje in poslovne storitve, d.o.o.,
Trg mladosti 6, sedež: Trg mladosti 6,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/03777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo pri zastopniku ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5598125
Firma: E B I T, revizija, računovodske
storitve in davčno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: E B I T, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Jurčič Milan, Velenje, Goriška 44, vstop 20. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jurčič Milan, imenovan 2. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-206606
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00505 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KRAGOLNIK & KRAGOLNIK, proizvodnja, predelava, inženiring,
d.o.o., Kettejeva 12, Celje, sedež: Kettejeva 12, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02934/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 30. 4.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5500630
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
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kurist Pregelj Borut, Petrovče, Levec 77a,
imenovan 15. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-

mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri sodišču v Mariboru pod vl .št.
1/10038/00.
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belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5273 Popravilo ur, nakita; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.
Rg-206609
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00663 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ALBO – DIMNIKI, proizvodnja in montaža nerjavečih dimnikov,
d.o.o., sedež: Pondor 30a, 3304 Tabor,
pod vložno št. 1/06586/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1121278
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Schmidt Marko, razrešen 10. 6.
1997.
Rg-206616
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00083 z dne 31. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06772/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1254847
Firma: IMOCE, družba za poslovanje
z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: IMOCE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Cesta na grad
52b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pungeršek Jožef in Pungeršek-Blatnik Sabina, oba Celje, Cesta na
grad 52b, vstopila 2. 2. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pungeršek-Blatnik Sabina, imenovana 2. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami.
Rg-206617
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00201 z dne 24. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06768/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Maribor,
spremembo sedeža ter družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5957290
Firma: SOMEX, Trgovsko podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: SOMEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Podjavorškova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škrbić Milorad, Jajce, Franja Peterkoviča 11/IX, vstop 15. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Škrbić Milorad, imenovan 15. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-

Rg-206621
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00586 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa SITONA, proizvodnja – trgovina, d.o.o., Velenje, sedež: Cesta
IV/11, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/00738/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne
22. 5. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5294991
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
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d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah.
Rg-206622
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00533 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa SKUPNOST SLOVENSKIH
NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, g.i.z., sedež:
Ljubljanska 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06534/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pri osebi, pooblaščeni za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5928613
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rumbak Rudolf, Rimske Toplice, Pod
Kojzico 10, razrešen 6. 1. 1997 kot v.d.
sekretarja ter dne 7. 1. 1997 imenovan kot
zastopnik, ki zastopa združenje kot sekretar.
Rg-206624
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00604 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa EPIS, podjetje za revizijo
in ekonomsko, poslovno, informacijsko
svetovanje, d.o.o., Trg celjskih knezov
2, Celje, sedež: Trg celjskih knezov 2,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 26. 5. 1997
s temile podatki:
Matična št.: 5434122
Sedež: 3000 Celje, Glavni trg 5.

KRANJ
Rg-201853
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00424 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa INTERGLOBE, d.o.o., podjetje za turizem, trgovino in transport,
Bled, sedež: Ljubljanska 4, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/03260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve osnovnega vložka,
spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5602360
Ustanovitelji: Mihajlović Miroslav, izstop
6. 11. 1995; Gradišnik Miroslava, Bled,
Selska 2, vstop 9. 5. 1994, vložek 639.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Babič Dragan, Poreč, Tina Ujevića 9, vstop 6. 11.
1995, vložek 1,279.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lončarevič Ivan, Poreč, Tina
Ujevića 9, vstop 15. 4. 1996, vložek
639.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mihajlovič Miroslav, razrešen 23. 4.
1996; družbenik Mladenovič Tihomir, razrešen 23. 4. 1996; prokuristka Gradišnik
Miroslava, razrešena 23. 4. 1996 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-202810
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00070 z dne 26. 2. 1998 pri
subjektu vpisa DIMNIKARSKO PODJETJE,
p.o., Kranj, sedež: Župančičeva ul. 4,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00077/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, ustanovitelja, tipa zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in kapital
s temile podatki:
Matična št.: 5144787
Firma: DIMNIKARSKO PODJETJE
KRANJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Župančičeva 4
Osnovni kapital: 10,546.000 SIT
Ustanovitelji: OLO Kranj, izstop 20. 5.
1997; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 20. 5. 1997, vložek
8,436.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 20. 5. 1997, vložek
1,055.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vstop 20. 5. 1997, vložek 1,055.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Sajovic Metoda, Visoko, Visoko
7c, razrešena 20. 5. 1997 in imenovana za

začasno direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
7470 Čiščenje stavb.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01107/01185 – 1997/TJ z dne 20. 5.
1997.
Rg-202827
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01307 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ALMIRA, alpska modna industrija, d.o.o., Radovljica, sedež: Jalnova c. 2, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/02285/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, kapitala, ustanoviteljev, tipa zastopnika, nadzorni svet in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5491215
Firma: ALMIRA, alpska modna industrija, d.d.
Skrajšana firma: ALMIRA, d.d., Radovljica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 365,091.000 SIT
Ustanovitelji: PROJEKTNI TEAM 2000,
p.o., Maribor, Slovenska ul. 21, vstop 2. 6.
1992, vložek 231.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Občina Radovljica, izstop
13. 2. 1997; ALMIRA, p.o., Radovljica, izstop 13. 2. 1997; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 13. 2. 1997,
vložek 83,876.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ul. 5, vstop 13. 2. 1997,
vložek 29,072.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 13. 2. 1997, vložek 58,143.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci interne razdelitve in notranjega odkupa, vstopili 13. 2. 1997, vložili 119,627.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; Občina Radovljica, Radovljica,
Gorenjska c. 19, vstop 13. 2. 1997, vložek
28,628.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Bled, Bled, Cesta svobode
13, vstop 13. 2. 1997, vložek 16,933.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Bohinj, Bohinjska Bistrica, Triglavska c. 35,
vstop 13. 2. 1997, vložek 6,924.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Petrol, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 50, vstop 13. 2. 1997,
vložek 14,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; denacionalizacijska upravičenca
Šušteršič Milko in Slavka, vstopila 13. 2.
1997, vložila 7,657.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Resman Jože, Radovljica, Breznica št. 28c,
razrešen 14. 2. 1997 kot v.d. direktorja in
imenovan za začasnega zastopnika družbe,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Hudobivnik Milan, Pohar Milan, Cerar Brane, Žerovnik Pavel, Janša Helena in Kafol Ratomir, vsi vstopili 13. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1822
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na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 23. 10. 1997, vložili 147,348.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Senčar Primož, Radovljica, Langusova 44, razrešen 23. 10. 1997 in ponovno
imenovan za direktorja, ki kot začasna uprava – generalni direktor, zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Ahačič Damjan, Škofja Loka, Podlubnik 153, imenovan 23. 10.
1997, kot začasna uprava zastopa družbo
brez omejitev; član uprave Stegnar Frančišek, Mojstrana, Delavska 9, imenovan
23. 10. 1997, kot začasna uprava zastopa
družbo brez omejitev; članica uprave Mali
Marijana, Lesce, Dobrška ul. 3, imenovana
23. 10. 1997, kot začasna uprava zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Šteblaj Anton,
Javornik Jožef, Mravlje Zdrava, Žerjal Borut, Kozamernik Gregor in Ponikvar Andrej,
vsi vstopili 23. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01039/00872 in 1101/1670-1997/MP z
dne 19. 9. 1997.
Rg-202888
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00565 z dne 9. 2. 1998 pri
subjektu vpisa MILEX-TRADE, proizvodnja, izvoz in uvoz ter posredovanje in
zastopanje, d.o.o., Kranj, sedež: Vidmarjeva ulica 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, osebe,
pooblaščene za zastopanje ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5319196
Ustanovitelj: Loparnik Milan, izstop
20. 5. 1995; Loparnik Iztok, Kranj, Vidmarjeva 2, vstop 20. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Loparnik Milan, razrešen 20. 5.
1995; direktor Loparnik Iztok, imenovan
20. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina

Rg-203844
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01278 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ELAN LINE, tovarna športnih izdelkov, d.o.o., Begunje, sedež: Begunje št. 1, 4275 Begunje, pod vložno št.
1/01893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 19. 12. 1996 in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5451779
Sedež: 4275 Begunje, Begunje št. 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vrečko Maks, razrešen 19. 12. 1996 kot poslovodja; Ključarič Božena, Zagreb, Ksaver 50,
imenovana 19. 12. 1996, kot predsednica
uprave zastopa družbo neomejeno.
Rg-203874
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00157 z dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa GRADBINEC, splošno gradbeno podjetje Kranj, p.o., sedež: Nazorjeva
ul. 1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00249/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme
in tipa zastopnika, kapital, ustanovitelje, nadzorni svet in dejavnost s temile podatki:
Matična št.: 5098173
Firma: GRADBINEC, splošno gradbeno podjetje Kranj, d.d.
Skrajšana firma: SGP GRADBINEC,
Kranj, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 520,300.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vstop 23. 10. 1997, vložek 142,534.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 23. 10. 1997,
vložek 50,638.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 23. 10.
1997, vložek 115,196.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 23. 10. 1997, vložili
64,584.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
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2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 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 Distribucija elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija
pare in tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
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cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 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; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, 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 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 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01386/01128-1998/AK z dne 2. 2. 1998.
Rg-205272
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00733 z dne 16. 4. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOSERVIS BLED, d.o.o.,
Bled, sedež: Ribenska 6, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/05606/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5900760
Ustanovitelj: Molj Zdenko, izstop 11. 3.
1998; Markovc Anton, Bled, Kolodvorska
17, vstop 9. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Molj Zdenko, razrešen 26. 8. 1996.

Rg-205288
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00629 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa STUDIO D, frizerski salon,
d.o.o., Lesce, sedež: Alpska 40, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/05016/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje v d.n.o., spremembo firme, skrajšane
firme, ustanoviteljev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5783232
Firma: STUDIO D, HRUSTELJ IN OSTALI, frizerski in kozmetični salon, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: STUDIO D, HRUSTELJ
IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Hrustelj Dragica, Radovljica, Cankarjeva ul. 52, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o., 30. 3. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Hrustelj
Franc, Radovljica, Cankarjeva ul. 52, vstop
30. 3. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Hrustelj Franc, imenovan 30. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno

s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-205295
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00311 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa PRUDENT, proizvodnja
komponent in trgovina, d.o.o., sedež:
Alpska cesta 94, 4248 Lesce, pod vložno št. 1/06008/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe,
spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje ter spremembo bivališča ustanovitelja
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1197258
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska cesta 24a
Ustanovitelj: Hančič Stanislav, Vodice,
Kamniška c. 40, vstop 15. 4. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Hančič Stanislav, imenovan 15. 4. 1997,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev; direktor Kučič Franc, Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 24, razrešen
20. 1. 1998 in imenovan za namestnika direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
namestnik direktorja Ficko Tomislav, razrešen 20. 1. 1998 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-205297
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00403 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa TOMBY, podjetje za predelavo plastike in kovin, notranjo in zunanjo trgovino Kranj, d.o.o., sedež: Kuratova 8, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme, kapitala, uskladitev in spremembo
dejavnosti ter spremembo naziva zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5409233
Firma: TOMBY, podjetje za predelavo
plastike, kovin, in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TOMBY, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Kuratova 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Peternel Tomaž, vložek
751.000 SIT, Peternel Marjeta in Peternel
Mark, vložila po 375.500 SIT, vsi Kranj,
Kuratova 8, vstopili 18. 1. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Peternel Tomaž, razrešen 23. 5.
1994 in imenovan dne 18. 1. 1990 za prokurista; družbenik Peternel Mark, razrešen
23. 5. 1994 in imenovan 18. 1. 1990 za
direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih

Rg-205298
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00751 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KOMPONENTE, trgovina in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Tomšičeva
10, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03657/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5655366
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška 1
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1998:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.
Rg-205299
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00140 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ELMONT BLED, proizvodnja, inženiring in storitve, d.d., sedež:
Spodnje Gorje 3a, 4260 Bled, pod vložno št. 1/00282/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta ter spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5072212
Oseba, pooblaščena za zastopanje: začasni direktor Žnidar Janez, Bled, Kolodvorska 39, razrešen 26. 9. 1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Golja Neda,
Šorli Srečko in Kovačič Ivan, vsi izstopili
25. 8. 1997 ter Škriba Marko, Biček Robert in Cvek Boris, vstopili 25. 8. 1997.
Rg-205314
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00290 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu vpisa DORON, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Milene Korbar 5,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05600/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbe s temile podatki:
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Matična št.: 5914086
Sedež: 4000 Kranj, Pševska 21.
Rg-205329
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00644 z dne 3. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06181/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice tuje pravne osebe s temile podatki:
Matična št.: 1274783
Firma: SHW HOLTER WASSERTECHNIK GMBH, PODRUŽNICA KRANJSKA
GORA
Skrajšana
firma:
SHW
GmbH
PODRUŽNICA KRANJSKA GORA
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Borovška 58
Ustanovitelj: SHW HOLTER WASSERTECHNIK GMBH, Essen, Ruhrallee 185,
vstop 6. 3. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Korošec Vladimir Blaž, Ljubljana, Skrbinškova
34, imenovan 6. 3. 1998, kot vodja podružnice, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1998:
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
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d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, 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 svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene.
Pri vpisu firme in ustanovitelja je bila pri
besedi HOLTER tuja črka O z dodatno oznako vpisana tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena.
Rg-205330
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00638 z dne 3. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06180/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Novega mesta,
spremembo firme in skrajšane firme, sedeža firme in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5750555
Firma: TIJANAMAK, podjetje za trgovino, uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TIJANAMAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva
cesta 71
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Poglavc Stojan, razrešen 20. 2.
1998; direktor Družinec Damir, Škofja Loka, Sveti Duh 120, imenovan 20. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vložno št. 1-3808-00 z enako firmo.
Rg-205335
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00030 z dne 9. 4. 1998 pri
subjektu vpisa CENTER BRDO, sklad za
razvoj managementa, d.o.o., Kranj, sedež: Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04149/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in povečanje osnovnega vložka s temile podatki:
Matična št.: 5687217
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenska 41, vstop
30. 11. 1992, vložek 3,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205339
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00443 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ŠIBO, predelava termoplastov in orodjarstvo, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Podlubnik 136, 4220 Škofja Lo-

ka, pod vložno št. 1/00696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in povečanje vložka družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5316804
Osnovni kapital: 98,972.566,19 SIT
Ustanovitelj: Šifrar Boštjan, Škofja Loka,
Podlubnik 136, vstop 15. 12. 1989, vložek
98,972.566,19 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205353
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00170 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa PRI POTOKU, trgovina z
mešanim blagom, d.o.o., Sovodenj, sedež: Sovodenj 52, 4225 Sovodenj, pod
vložno št. 1/02006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5468302
Osnovni kapital: 1,752.000 SIT
Ustanoviteljica: Mlinar Olga, Sovodenj,
Sovodenj 52, vstop 14. 1. 1991, vložek
1,752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206271
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01263 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ARETE, podjetje za sveto-
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3, vstop 10. 6. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.

tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami;
7260
Druge
računalniške dejavnosti; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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vanje in posredovanje, Kranj, d.o.o., sedež: Koroška cesta 12, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01373/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo naslova družbenika in zastopnika
ter razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5404070
Sedež: 4000 Kranj, Koroška cesta 12
Ustanovitelji: Šiler Vojko in Šiler Tanja,
oba Kranj, Zagrajškova ul. 5, vstopila 2. 8.
1990, vložila po 137.400 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; ARETE, d.o.o., Kranj,
Koroška c. 12, vstop 13. 12. 1996, vložek
2,473.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šiler Vojko, imenovan 2. 8. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; Šiler Tanja,
imenovana 2. 8. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-206272
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01019 z dne 28. 5. 1998 pri
subjektu vpisa STEGA, Podjetje za posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev, d.o.o., Kranj, sedež: Jenkova
ul. 1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5766869
Firma: RAKOVC MIN, trgovina z minerali, fosili, nakitom, in drugim blagom,
proizvodnja, gostinstvo in druge storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: RAKOVC MIN, d.o.o.,
Kranj.
Rg-206273
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01035 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa STOP – ČEHIĆ BRACO
FERY IN SODELAVCI, podjetje za izobraževanje, storitve in trgovino, d.n.o., sedež: Paradiž 3, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/05497/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi odpovedi družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5901006
Ustanovitelj: Čehić Bajagzid, izstop
31. 12. 1996; Čehič Elvis, Tržič, Paradiž

Rg-206274
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01506 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa QUID NUNC, storitveno podjetje, d.o.o., Žabnica, Obj. 1222-93, sedež: Zg. Bitnje 191, 4209 Žabnica, pod
vložno št. 1/04990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme, sedeža, ustanovitelja, osebe,
pooblaščene za zastopanje, spremembo in
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 1125940
Firma: QUID NUNC, storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: QUID NUNC, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Ulica Franca Rozmana-Staneta 3
Ustanoviteljica: Mežnaršič Robert, izstop
5. 11. 1997; Makovec Tatjana, Kranj, Ulica
Franca Rozmana-Staneta 3, vstop 5. 11.
1997, vložek 1,560.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mežnaršič Robert, razrešen 5. 11.
1997; direktorica Makovec Tatjana, imenovana 5. 11. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2212 Izdajanje časopisov; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3350 Proizvodnja ur; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s

Rg-206278
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01558 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa RADIKOVIČ, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Kebetova 8, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/02622/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, družbenikov, osnovnega kapitala, zastopnikov in njihovih pooblastil ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5529069
Firma: RADIKOVIČ – KLJUČI, podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIKOVIČ – KLJUČI,
d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Kebetova 8
Osnovni kapital: 2,140.000 SIT
Ustanovitelj: Radikovič Franjo, ml., Kranj,
Kebetova 8, vstop 11. 11. 1997, vložek
640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Radikovič Zalka, Kranj, Kebetova
8, razrešena 11. 11. 1997 in ponovno imenovana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen pri najemanju in dajanju posojil v znesku nad 1,000.000 SIT, pri
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sklepanju poslov nad 1,000.000 SIT, pri
nakupu in prodaji premičnin in nepremičnin
v skupnem znesku 1,000.000 SIT, za kar
potrebuje soglasje vseh treh družbenikov,
Radikovič Franjo, ml., imenovan 11. 11.
1997 kot namestnik direktorice zastopa
družbo z enakimi pooblastili kot direktorica.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
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mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina

na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
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Grajska 18, 4260 Bled, pod vložno št.
1/04875/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5775051
Sedež: 4260 Bled, Grajska 18
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 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 aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 4531 Električne inštalacije; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne

opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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javnost 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 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); 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano 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 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-206279
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00781 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ROBOTRADE, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Bled, sedež:

Rg-206280
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00721 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ANJA, trgovina, zastopanje in gostinstvo, d.o.o., Jesenice, sedež: Titova 95, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/03677/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5642698
Firma: ANJA, trgovina, storitve, zastopanje in gostinstvo, d.o.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta na Golico 1
Ustanoviteljica: Klinar Roman, izstop
7. 4. 1998; Radunič Brigita, Jesenice, Cesta na Golico 1, vstop 7. 4. 1998, vložek
1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klinar Roman, razrešen 7. 4. 1998;
direktorica Radunič Brigita, imenovana 7. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71401
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Rg-206282
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00833 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa BAUIMEX, podjetje za
gradbeno mehanizacijo, Kranj, d.o.o.,
sedež: Likozarjeva 23, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01143/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5416027
Firma: BAUIMEX, elektro-gradnje-inženiring, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BAUIMEX, d.o.o.,
Kranj
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šamperl Olga, vstop
19. 4. 1990 in Šamperl Srečko, vstop
23. 11. 1995, oba Kranj, Likozarjeva 23,
vložila po 5,750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

čič Dušan, imenovan 17. 12. 1997, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206283
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01754 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa SPG, proizvodnja Likar,
d.o.o., Hotavlje, sedež: Hotavlje 42,
4224 Gorenja vas, pod vložno št.
1/04825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, spremembo ustanoviteljev, oseb,
pooblaščenih za zastopanje in spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5813697
Firma: SPG, tesnila in hidravlika,
d.o.o.
Skrajšana firma: SPG, d.o.o.
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva 75
Ustanovitelja: Likar Darko, izstop 17. 12.
1997; Kavčič Dušan, Gorenja vas, Hotavlje
73, vstop 17. 12. 1997, vložek 1,207.781
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grubač Vladimir, Naklo, Cegelnica 25, vstop 17. 12.
1997, vložek 1,207.781 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Likar Darko, razrešen 17. 12. 1997;
direktor Grubač Vladimir, imenovan 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Kav-

Rg-206285
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01406 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa AVTO MARKOVIČ, trgovina
in servis Škofja Loka, d.o.o., sedež: Podlubnik 249, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/01465/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5413753
Firma: AVTO MARKOVIČ, trgovina in
servis, Škofja Loka, d.o.o.
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlubnik
249
Osnovni kapital: 2,737.000 SIT
Ustanovitelj: Markovič Jože, Škofja Loka, Podlubnik 249, vstop 18. 6. 1990, vložek 2,737.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-

Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve.
Rg-206281
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00900 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa BEYASOL COMMERCE,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Lesce, sedež: Na trati 59, 4248 Lesce,
pod vložno št. 1/04512/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5750237
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
2734 Vlečenje žice; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 7482 Pakiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles.
Rg-206287
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01660 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa TABER, storitveno podjetje Britof, d.o.o., obj. 1625-92, sedež: Britof 152, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05210/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebnega imena ustanovitelja in zastopnika, zvišanje kapitala in
deleža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5815487
Firma: TABER, storitveno podjetje Britof, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Britof 152
Osnovni kapital: 5,174.950 SIT
Ustanovitelj: Taber Bogdan, Kranj, Britof
152, vstop 11. 10. 1993, vložek
5,174.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Taber Bogdan, imenovan 11. 10.
1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
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52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-206293
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00839 z dne 15. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 48c, 4228 Železniki, pod vložno št. 1/02433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5501610
Ustanovitelj: ALPLES industrija pohištva,
Železniki, d.o.o., izstop 4. 6. 1996; ŽAGA
IN MASIVA, proizvodnja in trgovina z lesom,
d.o.o., Železniki, Češnjica 48c, vstop 4. 6.
1996, vložek 3,986.974,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;

Rg-206290
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01271 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KINO RADOVLJICA, p.o.,
sedež: Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, pod vložno št. 1/00172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v javni zavod, kapital, uskladitev z zakonom
o zavodih, razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5053404
Firma: LINHARTOVA DVORANA, Javni
zavod Radovljica
Skrajšana firma: LINHARTOVA DVORANA, Radovljica
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska
c. 19a
Osnovni kapital: 29,250.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Radovljica, Radovljica, Gorenjska c. 19, vstop 19. 3. 1997,
vložek 29,250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čemažar Marjan, razrešen 19. 3.
1997; Resman Jože, Žirovnica, Breznica
28c, imenovan 19. 3. 1997, kot v.d. direktorja zastopa zavod brez omejitev, za najemanje posojil, ki presegajo 3,000.000 SIT
potrebuje sklep ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9213
Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-206294
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01411 z dne 18. 5. 1998 pri
subjektu vpisa GP DOM OSMANOSKI IN
CO., podjetje za storitve in trgovino,
d.n.o., sedež: Stara Loka 112, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/06012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 1197266
Ustanovitelj: Osmanoski Vebija, Struga,
Makedonija, Selo Podgorci, vstop 13. 10.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Osmanoski Vebija, imenovan 13. 10. 1997,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-206295
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00696 z dne 4. 5. 1998 pod št.
vložka 1/06199/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1262866
Firma: GBD, podjetje za poslovno, finančno in davčno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GBD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Cesta Staneta Žagarja 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Klemenčič Ani, Kranj,
Mlaška 15, vstop 26. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost:ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Klemenčič Ani, imenovana 26. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške 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;
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7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-206296
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00800 z dne 4. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ALP, proizvodnja in storitve, d.o.o., Visoko, sedež: Visoko 7e,
4212 Visoko, pod vložno št. 1/02980/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5565952
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
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nje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
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direktor Rozman Matjaž, imenovan 2. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

njem; Omerovič Amir, Kranj, Ulica Tončka
Dežmana 2, vstop 15. 4. 1998, vložek
5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Omerovič Aida, imenovana 15. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Omerovič Amir, imenovan 15. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
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Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov.
Rg-206297
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00505 z dne 4. 5. 1998 pod št.
vložka 1/06200/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Ljubljane in spremembo sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 5945283
Firma: ATS – SL, proizvodno in trgovsko podjetje, uvoz, izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: ATS – SL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska cesta 24a
Osnovni kapital: 1,516.800 SIT.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1-27931-00 z enakim imenom
firme.
Rg-206298
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00493 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa ROMAX, prodaja in servisiranje kmetijskih, gradbenih, gozdarskih
strojev, Kranj, d.o.o., sedež: Cesta Staneta Žagarja 23, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00961/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5431727
Ustanovitelj: Rozman Anton, izstop 2. 4.
1997; Rozman Matjaž, Kranj, Cesta Staneta Žagarja 23, vstop 28. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rozman Anton, razrešen 2. 4. 1997;

Rg-206300
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00592 z dne 4. 5. 1998 pri
subjektu vpisa VERAMENT, prevozi, trgovina in storitve, d.o.o., Jesenice, sedež:
Titova 63, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04516/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5750288
Firma: VERAMENT, finančno računovodske storitve, d.o.o., Jesenice
Osnovni kapital: 5,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Poštič Verica, Jesenice,
Kejžarjeva 37a, vstop 25. 11. 1992, vložek
5,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-206301
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00740 z dne 4. 5. 1998 pod št.
vložka 1/06198/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1263285
Firma: CANONICUS – OMEROVIČ, računovodski servis, trgovina in druge storitve, k.d.
Skrajšana firma: CANONICUS – OMEROVIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4212 Visoko, Visoko 130
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Omerovič Aida, Kranj, Ulica Tončka Dežmana 2, vstop 15. 4. 1998,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
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nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, 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 svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-206303
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01756 z dne 5. 5. 1998 pri
subjektu vpisa GT PATENA JESENICE, gostinstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Ulica
Viktorja Kejžarja 34, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/05403/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, osebe, pooblaščene za zastopanje in
družbene pogodbe z dne 15. 12. 1997 s
temile podatki:
Matična št.: 5875510
Ustanoviteljica: Ćirović Miro, Pintar Vera
in Ćirović Marjeta, vsi izstopili 15. 12. 1997;
Ćirović Mirjana, Jesenice, Cesta Maršala
Tita 96, vstop 15. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ćirović Miro, razrešen 15. 12. 1997; Ćirović Mirjana, imenovana 15. 12. 1997, kot poslovodkinja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206304
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00474 z dne 5. 5. 1998 pri
subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV
KRANJ, p.o., sedež: Cesta 1. maja 59,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00169/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, družbenika, mej pooblastil osebe, pooblaščene za zastopanje in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5051002
Firma: DOM UPOKOJENCEV KRANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupčina občine Kranj, izstop 6. 5. 1993; Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop
6. 5. 1993, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Habjan Martin, Škofja Loka, Partizanska 44, razrešen 1. 4. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa zavod
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1998:
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85311 Dejavnost domov za starejše; 85312 Dejavnost
posebnih socialnovarstvenih zavodov za
odrasle; 85313 Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov; 85314 Dejavnost varstveno delovnih centrov; 85315 Druge oblike institucionalnega varstva; 85321 Dejavnost centrov za socialno delo; 85322 Dejavnost
invalidskih organizacij; 85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-206307
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00223 z dne 15. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KOLUMBA – MIHA TERAN
IN PARTNERJI, k.d., podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
Tržič, sedež: Kovor 170, 4290 Tržič, pod
vložno št. 1/01308/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pogodbe o
ustanovitvi z dne 12. 2. 1997, spremembo
dejavnosti in spremembo sedeža družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5654491
Sedež: 4290 Tržič, Stagne 6, Kovor
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 3541 Proizvodnja motornih koles; 4521
Splošna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6110 Pomorski promet; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-206312
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00627 z dne 11. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KOMUNALA, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o., sedež: Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora, pod vložno št. 1/05667/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5918375
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kosmač Črtomir, razrešen 26. 6. 1996 kot
v.d. direktorja; direktor Bizjak Robert, Kranj-
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torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sedež: 4265 Bohinjsko jezero, Ribčev laz 17
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Fajdiga Stanislav, izstop
25. 2. 1994 ter Fajdiga Maja in Fajdiga Peter, izstopila 6. 2. 1997; AGROPORT, informatika za kmetijstvo, d.o.o., Bohinj, Bohinjska Bistrica, Brod 4, vstop 6. 2. 1997,
vložek 1,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Fajdiga Stanislav, razrešen 25. 2.
1994; direktorica Fajdiga Maja, razrešena
10. 3. 1997; Jensterle Robert, Bohinjsko
jezero, Ribčev laz 17, imenovan 10. 3.
1997, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev; Ravnik Branko, Bohinjska Bistrica, Brod 4, imenovan 10. 3. 1997, kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 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; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 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 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 povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
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ska Gora, Log 12a, imenovan 26. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri:
prometu z nepremičninami; najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma
poslovnim načrtom družbe; izbiri podizvajalcev za dejavnosti gospodarskih javnih služb
in sklepanje pogodb z njimi, za kar potrebuje predhodno soglasje družbenika.
Rg-206313
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00439 z dne 11. 5. 1998 pri
subjektu vpisa AEROKID, podjetje za konjičke, igro in delo, d.o.o., Šenčur, sedež: Štefetova 11, 4208 Šenčur, pod
vložno št. 1/05544/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in spremembo akta o ustanovitvi z dne 1. 4.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5903904
Dejavnost, izbrisana dne 11. 5. 1998:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5540 Točenje
pijač in napitkov.
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
0125 Reja drugih živali; 2852 Splošna mehanična dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Rg-206314
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00252 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu vpisa F & T, d.o.o., podjetje za finančno svetovanje in trgovino, Kranj, sedež: Likozarjeva 1, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe,
spremembo naslova družbenika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5700019
Sedež: 4205 Preddvor, Belska cesta 9
Ustanovitelj: Ciperle Marjan, Preddvor,
Belska cesta 9, vstop 3. 11. 1993, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

Rg-206315
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00326 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa CC – LINE, proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Bohinjska Bistrica, sedež: Vackova ul. 9, 4264 Bohinjska Bistrica, pod vložno št.
1/04675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5754534
Firma: CC – LINE, računalniške storitve, d.o.o., Bohinj
Skrajšana firma: CC – LINE, d.o.o.,
Bohinj
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74201 Geodetsko, 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 svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-206317
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00225 z dne 8. 5. 1998 pri
subjektu vpisa V & M, vrtanje in miniranje,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Vešter 33,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00784/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, spremembo družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5347548
Ustanovitelj: Manchin Vital, izstop 16. 1.
1997; Milošević Rade, izstop 16. 1. 1997;
Lušina Janez, Škofja Loka, Podlubnik 159,
vstop 8. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-206318
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00245 z dne 8. 5. 1998 pri
subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO KRANJ, sedež: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00187/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:
Matična št.: 5049865000
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Podbevšek Marjan, Ljubljana, Šarhova 10,
razrešen 7. 11. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa center
brez omejitev.
Rg-206319
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00569 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa LOKASTAR, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Kidričeva 55,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5285160
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vičič Boštjan, razrešen 1. 4. 1997;
prokuristka Ostojič Snježana, Kranj, Kokrški
breg 7, razrešena 1. 4. 1997 in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev, razen za nabavo in odsvojitev osnovnih sredstev, ter za sklepanje poslov v vrednosti nad 50.000 DEM v tolarski protivrednosti, za kar mora imeti predhodno soglasje
skupščine.
Rg-206320
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00240 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa BRIVSKO FRIZERSKO
PODJETJE KRANJ, d.o.o., sedež: Tomšičeva ulica 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in njihovih poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5144825

Ustanovitelja: Sklad za razvoj RS, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 19. 12.
1994, vložek 6,120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; POMURSKA INVESTICIJSKA
DRUŽBA 2, d.d., Murska Sobota, izstop
28. 3. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., izstop 28. 3. 1996; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., izstop 28. 3. 1996; FACTOR, zasebno podjetje za svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, vstop
28. 3. 1996, vložek 8,280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-206321
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00786 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/06203/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300741
Firma: INVEST – FIN, finančni inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucinski trg 8
Osnovi kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Grzetič Milena, Škofja Loka, Stara Loka 70, vstop 24. 4. 1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Eržen Anita, Škofja Loka, Podlubnik
85, vstop 24. 4. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Eržen Boris, Škofja Loka, Podlubnik 85,
imenovan 24. 4. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; Grzetič Andrej, Škofja Loka, Stara
Loka 70, imenovan 24. 4. 1998, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške 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 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-206322
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00710 z dne 7. 5. 1998 pod št.
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5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 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 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; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

d.o.o., sedež: Kidričeva 4a, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00548/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe, izstop družbenika, spremembo naslova družbenika in osebe, pooblaščene za
zastopanje ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5301050
Sedež: 4000 Kranj, Koroška 45
Ustanovitelj: Dovrtel Rudolf, Kranj, Koroška 45, vstop 5. 12. 1989, vložek
1,759.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dovrtel Janja, izstop 28. 11. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dovrtel Rudolf, imenovan 5. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb.
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vložka 1/06204/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300270
Firma: KAMAZI, gostinstvo, turizem,
trgovina,d.o.o.
Skrajšana firma: KAMAZI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4294 Križe, Retnje 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jouhari Kamal, Križe, Retnje 37, vstop 20. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jouhari Kamal, imenovan 20. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;

Rg-206323
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00328 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa TPC – TURIZEM, trgovsko
poslovni center, Bled, d.o.o., sedež: Ljubljanska 4, 4260 Bled, pod vložno št.
1/05484/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, družbene
pogodbe z dne 26. 2. 1997 in nadzorni
svet s temile podatki:
Matična št.: 5900034
Člani nadzornega sveta: Križan Mojca,
Mulej Tatjana, Koritnik Vid, Šubic Bulič Tatjana in Novak Franc, vsi vstopili 26. 2. 1997.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.60 družba ne sme
opravljati poizvedovalnih dejavnosti.
Rg-206325
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00227 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa DIMNIKARSTVO DOVRTEL,

Rg-206327
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00173 z dne 14. 5. 1998 pri
subjektu vpisa CHEMIE NPK, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in inženiring Kranj,
d.o.o., sedež: Na skali 6, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00893/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
ustanovitelja in zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5335655
Ustanovitelj: Pavlin Srečko, Kranj, Grintovška 11, vstop 19. 1. 1990, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pavlin Srečko, imenovan 19. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
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zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-206328
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00172 z dne 14. 5. 1998 pri
subjektu vpisa VERČIČ, trgovina in go-
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stinstvo, Bled, d.o.o., sedež: Ribenska 6,
4260 Bled, pod vložno št. 1/03991/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5679966
Firma: VERČIČ, podjetje za trgovino
in storitve, Bled, d.o.o.
Sedež: 4260 Bled, Ribenska 6
Osnovni kapital: 2,189.215 SIT
Ustanovitelja: Verčič Vinko in Verčič Otilija, oba Kranj, Valjavčeva 13, vstopila 15. 9.
1992, vložila po 1,094.607,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Rg-206329
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00777 z dne 14. 5. 1998 pri
subjektu vpisa VITAL VIŠNAR, d.n.o., rekreacija, storitve in gostinstvo, Jesenice, sedež: C. železarjev 7, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/04665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5761336
Sedež: 4270 Jesenice, C. železarjev 7
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-206330
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00695 z dne 14. 5. 1998 pri
subjektu vpisa LOMA TRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Kolodvorska cesta 5, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/06146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 1254626
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Nosan Alojz, Šenčur, Partizanska ul.
1a, imenovan 30. 3. 1998.
Rg-206332
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00680 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KEPIC, trgovina in storitve, inženiring, d.o.o., Visoko, Visoko
100, 4212 Visoko, pod vložno št.
1/02497/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme, spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5512395
Firma: KSI ABECEDA, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KSI ABECEDA, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Janka Puclja 9
Ustanovitelj: Kepic Tomaž, izstop 25. 3.
1998; KSI, trgovina, storitve, inženiring,
d.o.o., Kranj, Janka Puclja 9, vstop 25. 3.
1998, vložek 1,503.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kepic Tomaž, razrešen 25. 3. 1998;
direktor Kepic Silvo, Kranj, Janka Puclja 9,
imenovan 25. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
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kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Ustanoviteljica: Kemperle Mihael, izstop
23. 12. 1997; Kemperle Katarina, Železniki, Otoki 3, vstop 23. 12. 1997, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kemperle Mihael, razrešen 23. 12.
1997, direktorica Kemperle Katarina, imenovana 23. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
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izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-

Rg-206333
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00654 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa U-COM-MLIN, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Prebačevo 51a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5877890
Firma: U-COM, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: U-COM, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
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;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-206334
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00006 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa KOVINOSTRUGARSTVO KEMPERLE, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Železniki, sedež: Otoki 3, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00917/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5337593
Sedež: 4228 Železniki, Otoki 3

Rg-206335
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00121 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MEDIMEHANIKA, podjetje
za izdelavo in servisiranje zobozdravstvenih aparatov uvoz in izvoz aparatov in rezervnih delov, zastopanje domačih in tujih firm, Sp. Besnica, d.o.o.,
sedež: Sp. Besnica 175, 4201 Zg. Besnica, pod vložno št. 1/03378/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5619050
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Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov.
Rg-206336
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00764 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA INDUSTRIJA SESTAVNIH DELOV, d.d., sedež: Savska Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5045169
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zmrzlikar Jože, razrešen 1. 4. 1998;
direktor Tepina Jurij, Kranj, Kriška ul. 19,
imenovan 1. 4. 1998, kot uprava zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-206337
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00785 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa PROINN, podjetje za trgovanje
in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.,
Radovljica, sedež: Gorenjska 42, 4240
Radovljica, pod vložno št. 1/00820/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5324360
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska 24.
Rg-206338
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01287 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MEDIA ART, Agencija za
marketing, d.o.o., Kranj, sedež: Delavska 46, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02215/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 5490278
Sedež: 4000 Kranj, Delavska 52.
Rg-206339
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00790 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 48c, 4228 Železniki,
pod vložno št. 1/02433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5636795
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tršan Marko, razrešen 30. 11. 1995;
direktor Zupanc Francelj, razrešen 30. 11.
1995; direktor Nastran Frančišek, Selca,
Selca 32, imenovan 1. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-206340
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00337 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 48c, 4228 Železniki, pod vložno št. 1/02433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5636795
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Nastran Frančišek, razrešen 29. 2.
1996; direktor Tršan Marko, Smlednik, Valburga 88, imenovan 1. 3. 1996, zastopa
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družbo brez omejitev, razen poslov glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo nepremičnin, prevzemanju jamstev ter druge, po naravi podobne posle, za kar potrebuje soglasje edinega
družbenika; direktor Zupanc Francelj, Železniki, Dražgoše 66, imenovan 1. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen poslov
glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter druge, po naravi
podobne posle, za kar potrebuje predhodno soglasje edinega družbenika.
Rg-206341
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00791 z dne 29. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06217/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1263617
Firma: IMPULZ SERVIS, Računalniški
inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPULZ SERVIS,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Prebačevo 52b
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Lampič Igor, Kranj, Trg Prešernove brigade 6, vstop 24. 4. 1998, vložek 1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lampič Igor, imenovan 24. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-206343
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00575 z dne 26. 5. 1998 pri subjektu vpisa REPRO – PRINT, družba za grafične storitve, d.o.o., sedež: Stara cesta
13, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5897785
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost.
Rg-206344
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00430 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa GORMA, zaključna gradbena dela in inženiring, d.o.o., sedež:

Hrastje 52, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in spremembo deleža družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5770645
Ustanovitelj: Prinčič Matjaž, izstop 4. 7.
1996; Marn Miran, Kranj, Jezerska c. 136a,
vstop 25. 5. 1993, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-206345
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00719 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ATS – SL, proizvodno in
trgovsko podjetje, uvoz, izvoz, d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/06200/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5945283
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Potočnik Anita, Tržič, Kovorska 23,
imenovana 12. 5. 1997.
Rg-206347
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00907 z dne 25. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06213/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303457
Firma: GOGIĆ IN JANJIĆ, storitve in
trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma. GOGIĆ IN JANJIĆ,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ulica gorenjskega odreda 16
Ustanovitelja: Gogić Goran, Kranj, Ulica
Gorenjskega odreda 16, vstop 12. 5.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Janjić Petar, Kranj, Zlato polje
3a, vstop 12. 5. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gogić Goran, imenovan 12. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; Janjić Petar,
imenovan 12. 5. 1998, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, 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
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-206348
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00812 z dne 22. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06170/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1274511
Firma: ATELJE PRIZMA, gradbeništvo,
trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ATELJE PRIZMA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4273 Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 124
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jensterle Damjan, Jesenice, Hrušica št. 58d, vstop 17. 4. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kezić Petar, Jesenice, Murova 9a,
vstop 17. 4. 1998, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jensterle Damjan, imenovan 17. 4. 1998, kot
poslovodja-direktor, zastopa družbo brez
omejitev; Kezić Petar, imenovan 17. 4.
1998, kot poslovodja-direktor, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312

Rg-206349
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00799 z dne 21. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06210/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300148
Firma: MBS-MT, proizvodnja, zastopanja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MBS-MT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4246 Kamna Gorica, Zgornja
Dobrava 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gilgen Wolfgang Heinrich,
Sulzbach-Laufen, Eisbachstrasse 53, vstop
14. 4. 1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hafner Damijan,
Kamna Gorica, Zgornja Dobrava 37, vstop
14. 4. 1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Hafner Damijan, imenovan 14. 4.
1998, za nakup in prodajo nepremičnin in
osnovnih sredstev v vrednosti nad petdesettisoč DEM po srednjem tečaju BS;
sklepanje posojilnih pogodb v vrednosti nad
tridesettisoč DEM ter za dolgoročni najem
ali zakup osnovnih sredstev v vrednosti nad
stotisoč DEM, vse v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS, potrebuje soglasje
večine družbenikov; prokurist Gilgen Wolfgang Heinrich, imenovan 14. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-

Rg-206351
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00906 z dne 21. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06214/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300911
Firma: DOMKO, trgovina, gostinstvo
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Zgornji otok
10a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rozman Borut, Jesenice,
Cesta Toneta Tomšiča 70, vstop 13. 5.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Albreht Roman, Radovljica,
Zgornji Otok 10a, vstop 13. 5. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Rozman Borut, imenovan 13. 5. 1998, kot
poslovodja-direktor zastopa družbo brez
omejitev; Albreht Roman, imenovan 13. 5.
1998, kot pomočnik direktorja zastopa
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družbo brez omejitev; prokuristka Gasar
Alenka, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3,
imenovana 13. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
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tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206352
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00782 z dne 21. 5. 1998 pri
subjektu vpisa JAPIN-PINTAR, trgovina in
storitve, k.d., sedež: Bodovlje 2, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/06119/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1253760
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.
Rg-206353
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00784 z dne 19. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06209/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300695
Firma: SAVNIK IN SAVNIK, družba za
poučevanje, svetovanje in trgovino, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVNIK IN SAVNIK,
Radovljica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska
c. 2
Ustanoviteljici: Savnik Tamara in Savnik
Lara, obe Radovljica, Gradnikova 7, vstopili
18. 3. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Savnik Lara, imenovana 18. 3. 1998, kot poslovodkinja zastopa družbo brez omejitev;
Savnik Tamara, imenovana 18. 3. 1998, kot
poslovodkinja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1998:
01131 Vinogradništvo; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14, družba opravlja podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže.
Rg-200817
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01699 z dne 18. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1254014
Firma: ESSEX 2000, transport, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ESSEX 2000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4206 Zg. Jezersko, Kokra 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hartman Jožef in Hartman
Gaber, oba Žabnica, Sp. Bitnje 42, vstopila
11. 12. 1997, vložila po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Novak Irena,
Žabnica, Zg. Bitnje 226, vstop 11. 12.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Novak Irena, imenovana 11. 12. 1997 kot poslovodkinja – direktorica, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
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jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem.
Rg-201849
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00583 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TRGODOM NO. 1, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Frankovo naselje 67, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02626/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje in spremembo sedeža družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5528593
Sedež: 4000 Kranj, Trg Rivoli 6
Ustanovitelji: Praprotnik Bojan, izstop
29. 1. 1996; Praprotnik Janka, izstop
29. 1. 1996; Blažič Dušan, Kranj, Trg Rivoli 6, vstop 30. 9. 1994, vložek 1,125.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Praprotnik Bojan, razrešen 29. 1.
1996; Blažič Dušan, razrešen 29. 1. 1996
kot pomočnik direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-201856
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00675 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa RATIO, podjetje za vodenje in nadzor poslovnih knjig in finančno svetovanje Kranj, d.o.o., sedež: Struževo 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšano firmo, spremembo družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo naslova družbenice s temile podatki:
Matična št.: 5288207
Firma: RATIO, knjigovodsko računovodske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RATIO, d.o.o.
Ustanoviteljici: Truden Anton, izstop
22. 7. 1996; Truden Zvonka, Kranj, Trg Rivoli 6, vstop 7. 9. 1989, vložek 1,352.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Truden
Zdenka, Kranj, Nartnikova 6, vstop 7. 9.
1989, vložek 1,352.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-

Rg-202840
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00813 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa OMEGA, PODJETJE ZA
RAČUNALNIŠTVO IN TRGOVINO KRANJ,
d.o.o., sedež: Ručigajeva 31, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01298/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5279984
Firma: OMEGA, podjetje za računalništvo in trgovino, Kranj, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Staneta Žagarja 32
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podat-
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kov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Rg-203869
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00455 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa DILCA, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Kranj, Obj. 1197/94,
sedež: Ul. Gorenjskega odreda 18, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04145/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5693136
Firma: DILCA, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Smledniška 128
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2852 Splošna mehanična dela; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 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 Vgra-
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jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Rg-206275
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00707 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL JELOVICA BLED,
d.o.o., sedež: Cesta svobode 8, 4260

Bled, pod vložno št. 1/01693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravilno matično številko s temile podatki:
Matična št.: 5005051.
Rg-206276
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00795 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa INPA INTERNACIONAL, trgovina, Bled, d.o.o., sedež: Rečiška 2,
4260 Bled, pod vložno št. 1/05404/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881030
Sedež: 4260 Bled, Rečiška 2
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.
Rg-206277
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00776 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa CTS, cestni transport stvari in potnikov, gostinstvo in turizem,
d.o.o., sedež: Alpska cesta 17, 4260
Bled, pod vložno št. 1/05912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5474299
Sedež. 4263 Bohinjska Bela, Obrne 4c.
Rg-206286
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01085 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa RŽIŠNIK & PERC, podjetje
za projektiranje, inženiring, grafično oblikovanje in marketing, d.o.o., Kranj, sedež: Šuceva 23, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža družbenika, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo priimka in naslova družbenika ter zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5509211
Sedež: 4000 Kranj, Šuceva 23
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ržišnik Andrejas, Bled,
Koritno 64, vstop 2. 11. 1993, vložek
2,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perc Leopold, Celje, Valvasorjeva 8, vstop 11. 2. 1994, vložek 2,250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Perc Leopold, imenovan 11. 2.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktor Ržišnik Andrejas, imenovan 2. 11.
1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 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
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Matična št.: 5537223
Firma: MODRI VAL, trgovina in storitve, Škofja Loka, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Triller Jurij, Škofja Loka, Vešter 25, vstop 20. 11. 1991, vložek
2,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Triller Jurij, imenovan 20. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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.

Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Jeršič Polonca, Srednja
vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica 53, vstop
23. 4. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Jeršič Mirko, Srednja vas
v Bohinju, Bohinjska Češnjica 53, vstop
23. 4. 1998, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jeršič Polonca, imenovana 23. 4. 1998, kot
komplementarka – direktorica, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Jeršič Mirko, imenovan 23. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
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športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-206288
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01491 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MODRI VAL, podjetje za trgovino in storitve, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Vešter 25, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02715/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povišanje osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo imena družbenika in zastopnika s temile podatki:

Rg-206292
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00730 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa RABE IN HASANAJ, gradbeništvo in trgovina, d.n.o., sedež: Zlato
polje 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5992354
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hasani Ramiz, Suva Reka, Rečane 38, razrešen 10. 4. 1998 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206310
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00772 z dne 12. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06206/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1300199
Firma: PAMM JERŠIČ IN DRUŽBENIK,
proizvodnja, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: PAMM JERŠIČ IN
DRUŽBENIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4267 Srednja vas v Bohinju,
Bohinjska Češnjica 53
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drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206311
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00771 z dne 12. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1300130
Firma: MI ŽMITEK IN PARTNER, proizvodnja, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: MI ŽMITEK IN PARTNER, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4267 Srednja vas v Bohinju,
Bohinjska Češnjica 55
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Žmitek Karmen, Srednja
vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica 55, vstop
23. 4. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Žmitek Darko, Srednja
vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica 55, vstop
23. 4. 1998, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Žmitek Karmen, imenovana 23. 4.
1998, kot komplementarka – direktorica zastopa družbo brez omejitev; prokurist Žmitek Darko, imenovan 23. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 28512 Druga površinska obdelava in
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prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;

93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206342
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00840 z dne 26. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06216/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1263803
Firma: BYTYQI, OČE IN SIN, zidarstvo
in fasaderstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: BYTYQI, OČE IN SIN,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4202 Naklo, Cegelnica 48b
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Bytyqi Aslan in Bytyqi Milit,
oba Suva Reka, Pečane 222, vstopila
13. 5. 1998, vložila po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Bytyqi Aslan, imenovan 13. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Bytyqi Milit, imenovan 13. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-206346
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/00841 z dne 26. 5. 1998
pod št. vložka 1/06215/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe
z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303414
Firma: BYTYQI-BENE IN OSTALI, zidarstvo in fasaderstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: BYTYQI-BENE IN OSTALI, d.n.o.
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Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
80410 Dejavnost vozniških šol.
Pred prenosom sedeža je bila družba z
isto firmo vpisana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, pod vl. št. 1/26530/00.

vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74203 Arhi-
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3a
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Cikaqi Šaban, Suva Reka,
Dobrodeljane, vstop 13. 5. 1998, vložek
10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Bytyqi Behlul, Suva Reka, Pečane, vstop 13. 5. 1998, vložek
10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Cikaqi Šaban, imenovan 13. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Bytyqi Behlul, imenovan 13. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-207461
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01135 z dne 16. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06236/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos sedeža iz Ljubljane, spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5902886
Firma: AVTOHIŠA STRIKOVIČ, trgovina, storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Koroška c. 53d
Osnovni kapital: 1,826.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Strikovič Leonida, razrešena
16. 1. 1998; zastopnik Strikovič Miran,
Medvode, Zgornje Pirniče, 19g, razrešen
16. 1. 1998 kot namestnik direktorice in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-207463
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00910 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa LESNIK, podjetje za inženiring, svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Zg. Bitnje 100a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04257/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5720737
Sedež: 4209 Žabnica, Zgornje Bitnje
100a.
Rg-207465
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01797 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ETP ELEKTROTEHNIŠKO
PODJETJE,
ZA
ENGINEERING,
TRGOVINO, PROIZVODNJO Kranj, p.o.,
sedež: Mirka Vadnova 11, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00033/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme
in skrajšane firme, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, kapital, ustanovitelje in začasni nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5071909
Firma: ETP, elektrotehniško podjetje
za engineering, trgovino, proizvodnjo,
Kranj, d.d.
Skrajšana firma: ETP Kranj, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Mirka Vadnova 11
Osnovni kapital: 197,982.000 SIT
Ustanovitelji: Mestni ljudski odbor Kranj,
izstop 2. 4. 1997; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
2. 4. 1997, vložek 92,428.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska c. 56, vstop 2.4. 1997,
vložek 29,939.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Dunajska 22, vstop 2. 4. 1997,
vložek 19,798.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 2. 4. 1997, vložili 38,119.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 2. 4. 1997, vložili 17,698.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pungeršek Janez, razrešen 14. 11.
1997; Urbanček Janko, razrešen 14. 11.
1997; Pungeršek Ivan, Kranj, Pot na Jošta
7, imenovan 14. 11. 1997, kot začasni direktor zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Piskernik Jakob, Troha Aleksander in Petač Janez, vstopili 2. 4. 1997; Križnar Andrej, vstopil
28. 10. 1997 ter Furlan Ivan in Čebokli Rajmund, vstopila 2. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
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tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe agencije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01104/00654-1997/BS z dne 24. 12.
1997.
Rg-207468
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01491 z dne 26. 6. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
ACRONI, podjetje za proizvodnjo jekla
in jeklenih izdelkov, d.o.o., sedež: Cesta
Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04172/00 vpisalo v sodni register
tega
sodišča
pripojitev
STEELTRANS-ŽJ, d.o.o., pri prevzemni
družbi in povišanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5688418
Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE,
ŽELEZARNA JESENICE – ACRONI, podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: SŽ ŽJ – ACRONI,
d.o.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, C. železarjev 8
Osnovni kapital: 8.628,830.469,40 SIT
Ustanovitelj: Slovenske železarne, d.d.,
Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 31. 5. 1995,
vložek 8.628,830.469,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pripojitev STEELTRANS ŽJ, d.o.o., Jesenice (vl. št. 1/4173/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 21. 12. 1995 in z
dne 12. 6. 1998.
Rg-207469
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01150 z dne 23. 6. 1998 pri
subjektu vpisa KLIM, podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo električne energije
in trgovino, d.o.o., Jesenice, sedež:
Plavški Rovt 7c, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5668344
Ustanoviteljica: Klinar Bogomir, izstop
18. 4. 1997; Klinar Manca, Jesenice,
Plavški Rovt 7c, vstop 18. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207470
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01689 z dne 23. 6. 1998 pri
subjektu vpisa GENDER, proizvodnja,
marketing in consulting, Radovljica,
d.o.o., sedež: Kranjska 4, 4240 Radovljica, pod vložno št. 1/05493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in spremembo osebe, pooblašene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5742544
Sedež: 4240 Radovljica, Kranjska 4
Ustanovitelj: Petek Tadej, izstop 4. 12.
1997; Žemva Lovro, izstop 4. 12. 1997;
GENDER, HANDELS G.M.B.H., Dunaj, Av-
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strija, Grundstrasse 90, vstop 4. 12. 1997,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petek Tadej, razrešen 12. 11. 1997;
direktor Zurunić Samo, Ljubljana, Trnovski
pristan 8, imenovan 12. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-207471
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01304 z dne 23. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENA ORGANIZACIJA JESENICE, sedež: C. Cirila
Tavčarja 21, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04393/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
zavoda z dne 27. 2. 1997 ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5719135
Sedež: 4270 Jesenice, C. Cirila Tavčarja 21
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Rg-207472
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01300 z dne 23. 6. 1998 pri
subjektu vpisa MUZEJ JESENICE, sedež.
Prešernova c. 45, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/02656/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi zavoda z dne 29. 5. 1997 ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5541255
Sedež: 4270 Jesenice, Prešernova
c. 45
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev.
Rg-207473
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01296 z dne 23. 6. 1998 pri
subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA JESENICE, sedež: Ulica Viktorja Kejžarja 22,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04394/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi zavoda
z dne 29. 5. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5719127
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica Viktorja
Kejžarja 22
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.
Rg-207474
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01061 z dne 23. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TERA, podjetje za proizvodnjo in inženiring strojne in kmetijske opreme, d.o.o., sedež: Žirovnica 69,
4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/03386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev ter spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613086
Ustanovitelj: Mežek Franc, Žirovnica, Žirovnica 69, vstop 27. 1. 1992, vložek
1,971.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mežek Ana, izstop 25. 7. 1997.
Dejavnost, izbrisana dne 23. 6. 1998:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti.
Rg-207477
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00028 z dne 2. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06223/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov, povečanje osnovne vloge, spremembo in uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5809614
Firma: CONTROL, d.o.o., trgovina in
storitve
Skrajšana firma: CONTROL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4247 Zgornje Gorje, Poljšica
pri Gorjah 24a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smrekar Andrej, izstop 7. 1.
1997; Smrekar Nataša, izstop 7. 1. 1997;
Mulej Blaž, Zgornje Gorje, Poljšica pri Gorjah 24a, vstop 7. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Smrekar Andrej, razrešen 7. 1. 1997;
zastopnica Smrekar Nataša, razrešena 7. 1.
1997; direktor Mulej Blaž, imenovan 7. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
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52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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
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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1-24246-00 pod istim imenom.

Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
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in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;

Rg-207480
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00797 z dne 1. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06218/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1301187
Firma: KITCHEN STUDIO ITC, Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KITCHEN STUDIO ITC,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucinski trg 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Konič Janez, Dobrova, Hruševo 126, vstop 22. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Konič Janez, imenovan 22. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207481
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00310 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ORLOVINA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Hrastje 230, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03175/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti, družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5865182
Firma: ALPING STS, Trgovina, storitve in svetovanje, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: ALPING STS, d.o.o.,
Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Frankovo
nas. 136
Ustanovitelj: Gorenjc Janez, izstop
12. 12. 1996; Jerše Marko, Škofja Loka,
Frankovo nas. 136, vstop 12. 12. 1996,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gorenjc Janez, razrešen 12. 12.
1996; Jerše Marko, imenovan 12. 12.
1996, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 92623 Druge
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športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-207482
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00489 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa BRIVSKO FRIZERSKO
PODJETJE KRANJ, d.o.o., sedež: Tomšičeva ulica 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5144825
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gabrič Boris, razrešen 3. 3. 1997;
Burazin Ivan, Maribor, Gosposvetska 27b,
imenovan 3. 3. 1997 kot direktor – poslovodja, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-207484
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00810 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CORRADO, export-import,
d.o.o., Kranj, sedež: Vodopivčeva 2,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01704/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5432057
Sedež: 4000 Kranj, Hrastje 75
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
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no s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Rg-207486
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01072 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa GRČA, trgovina in prevozi,
d.o.o., Žiri, sedež: Jezerska 50, 4226
Žiri, pod vložno št. 1/02805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5550319
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
0125 Reja drugih živali; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 92623
Druge športne dejavnosti.
Rg-207489
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00352 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa BIO NOVA TEXITERM, tr-

govsko podjetje, d.o.o., Jesenice, sedež:
Prosvetna 3a, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/05480/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo družbene pogodbe z dne
18. 3. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5897858
Osnovni kapital: 8,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baloh Marko, Žirovnica,
Moste 11j, vstop 18. 4. 1995, vložek
8,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207490
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01621 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VERIGA, proizvodnja verig
in vijakov, d.o.o., Lesce – v stečaju, sedež: Alpska 43, 4248 Lesce, pod vložno
št. 1/05382/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5868467
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jevšnik Sašo, razrešen 7. 11. 1997
kot glavni direktor; direktor Demšar Milan,
razrešen 25. 2. 1998 kot glavni direktor.
Rg-207492
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00190 z dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa KONTURA, podjetje za storitve
s področja arhitekture, oblikovanja, turizma in zastopanja, d.o.o., Bled, sedež:
Črtomirjeva 6a, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, spremembo imena in naslova družbenikov in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5361788
Firma:
KONTURA,
projektiranje,
d.o.o., Bled
Ustanovitelja: Završnik Črnologar Zorica,
Bled, Črtomirjeva ul. 6a, vstop 20. 2. 1990,
vložek 814.334 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jemc Radovan Peter, Bled, Črtomirjeva ul. 1, vstop 1. 1. 1991, vložek
814.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Završnik-Črnologar Zorica, imenovana 20. 2.1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo založništvo; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
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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; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93030 Druge storitve za nego telesa; 93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
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pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473
Dejavnost papirnic; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-207493
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00624 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa FRIDRA, svetovanje in
upravljanje holdinških družb, d.o.o., sedež: Breg ob Savi 69a, 4211 Mavčiče,
pod vložno št. 1/05898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5992079
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dragonja Metod, razrešen 28. 4.
1997; prokuristka Dragonja Mira, razrešena 28. 4. 1997; direktor Dragonja Ciril,
Ljubljana, Gallusovo nabrežje 9, imenovan
28. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-207494
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00500 z dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa KOŠAN, elektrokovinsko podjetje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Hosta 7,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Maična št.: 5830044
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45320 Izolacijska dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo

Rg-207495
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00783 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa BOOMERANG, trgovina in
storitve Golnik, d.o.o., sedež: Golnik
120, 4204 Golnik, pod vložno št.
1/02119/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5469678
Ustanoviteljica: Nikovič Igor, izstop
22. 4. 1997; Zalar Jelka, Golnik, Golnik
120, vstop 22. 4. 1997, vložek 2,766.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nikovič Igor, razrešen 22. 4. 1997;
direktorica Zalar Jelka, imenovana 22. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve
potovalnih 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; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Rg-207496
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00587 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa STOLID, podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Dobro polje, sedež: Dobro polje 10, 4243
Brezje, pod vložno št. 1/03696/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5644321
Ustanoviteljica: Bohinc Matjaž, izstop
12. 12. 1996; Bohinc Zorana, Radovljica,
Gorenjska 33c, vstop 12. 12. 1996, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bohinc Matjaž, razrešen 4. 3. 1997;
Bohinc Zorana, imenovana 4. 3. 1997, kot
poslovodkinja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-207498
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00567 z dne 4. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CCLAN, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Britof 182,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05020/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikaicjo dejavnosti in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5782228
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Kristanec Suzana, Kranj, Britof 182,
imenovana 25. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Rg-207500
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00810 z dne 4. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06220/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300202
Firma: THIN’S MEZEK IN OSTALI, servis, montaža, trgovina in proizvodnja toplotno-hladilne tehnike in izolacije,
d.n.o.
Skrajšana firma: THIN’S MEZEK IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Suha 30
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Mezek Igor, Škofja Loka,
Partizanska c. 47, vstop 1. 2. 1998, vložek
10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Pogorelc Mirjana, Ljubljana, Lepodvorska 22, vstop 1. 2. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Mezek Igor, imenovan 1. 2. 1998,
zastopa družbo neomejeno; družbenica Pogorelc Mirjana, imenovana 1. 2. 1998, zastopa družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2465 Proizvodnja neposnetih
nosilcev zapisa; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207502
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00591 z dne 8. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ZELTRA, podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trgovino elektrotehnike, Naklo, d.o.o., sedež: Strahinj
140, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/00565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5314356
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 6023 Drug
kopenski potniški promet.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-207503
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01094 z dne 8. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06226/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1263625

Št.

71 / 22. 10. 1998 / Stran 6733

št. vložka 1/06233/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303872
Firma: SHARR BRODEC, BAHTIJARI IN
AHMEDI, gradbeno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: SHARR BRODEC,
BAHTIJARI IN AHMEDI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Zuflikar Bahtijari, Brodec,
Tetovo, vstop 3. 6. 1998, vložek 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Sevdi Ahmedi, Piškovica, Tetovo, vstop 3. 6. 1998, vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zuflikar Bahtijari, imenovan 3. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Sevdi Ahmedi, imenovan 3. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.

ge s tiskarstvom povezane storitve; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Firma: SALVIS, Poslovne storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: SALVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Žanova 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Košir Katarina, Kranj, Žanova 13, vstop 23. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Košir Katarina, imenovana 23. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-207505
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01151 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa METALLIV, uvozno izvozno podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Suška cesta
25, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, spremembo družbene pogodbe z dne 3. 12.
1996 ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5410380
Ustanovitelja: Prosen Zvonko, Škofja Loka, Suška cesta 25, vstop 10. 4. 1990, vložek 1,422.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; METALLIV, uvozno, izvozno podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Škofja Loka,
Suška cesta 25, vstop 3. 12. 1996, vložek
158.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1998:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2753 Litje lahkih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Rg-207508
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01075 z dne 12. 6. 1998 pod

Rg-207509
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00097 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu vpisa AGROM, trgovina s kmetijskimi
proizvodi – Marn, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Frankovo naselje 113, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/00956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5342490
Firma: AGROM – MARN, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
Škofja Loka
Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-

Rg-207510
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01044 z dne 10. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06229/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1306669
Firma: NOVI PLAMEN, hladno preoblikovanje in elementi za spajanje, Kropa,
d.o.o.
Skrajšana firma: NOVI PLAMEN, Kropa, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4245 Kropa, Kropa 1a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: MOHLING G.M.B.H & CO.,
Altena-Dahle, Altenaer Strasse 49, vstop
18. 2. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Potočnik Anton, Kamna Gorica, Kamna Gorica
72, imenovan 18. 2. 1998, kot poslovodja
družbo zastopa z omejitvami in sicer lahko
sklepa posle do 10.000 DEM, posle, ki
presegajo ta znesek pa le s soglasjem ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1998:
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 7235 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Firma je pravilno vpisana tako, da je beseda “novi” pisana z malimi tiskanimi črkami
– torej pravilno glasi: novi PLAMEN, hladno
preoblikovanje in elementi za spajanje, Kropa, d.o.o.
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Pri vpisu ustanovitelja je bila pri besedi
MOHLING tuja črka O z dodatno oznako
vpisana tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena.
Rg-207511
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00016 z dne 9. 6. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JAKOBA
ALJAŽA, sedež: Tončka Dežmana 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00276/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:
Matična št.: 5204941
Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Weiss Antonija, razrešena 31. 8.
1996; ravntelj Brajdič Ivan, Kranj, Rudija
Papeža 32, imenovan 1. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-207512
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00228 z dne 9. 6. 1998 pod št.
vložka 1/00548/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5301050002
Firma: DIMNIKARSTVO DOVRTEL,
d.o.o. PODRUŽNICA POSAVEC
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4244 Podnart, Posavec 20
Ustanovitelj: DIMNIKARSTVO DOVRTEL,
d.o.o., Kranj, Koroška 45, vstop 28. 1.
1997, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dovrtel Rudolf, Kranj, Koroška 45,
imenovan 28. 1. 1997, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1998:
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb.
Rg-207513
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00914 z dne 9. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06227/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303465
Firma: JURINA, industrijska pnevmatika, d.o.o.
Skrajšana firma: JURINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Gubčeva ulica 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: M.H. VAN LEEUWEN
HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V., Maasdam, Dorpstraat 56, vstop 12. 5. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurina-Šturm Bojan, Kranj,
Gubčeva ulica 3, vstop 12. 5. 1998, vlo-
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žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jurina-Šturm Bojan, imenovan 12. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri sklepanju pogodb o nakupu in prodaji
osnovih sredstev večje vrednosti; najemanju
vseh vrst kreditov in sklepanju pogodb o zastavi premoženja družbe, sklepanju leasing
pogodb ter pogodb o zaposlitvi delavcev,
kjer mora pogodbe podpisati skupaj z drugim direktorjem; direktor Van Leeuwen Marinus Hermanus, Maasdam, Dorpstraat 56,
imenovan 12. 5. 1998, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri sklepanju pogodb o nakupu in prodaji osnovnih sredstev večje vrednosti; najemanju vseh vrst kreditov in
sklepanju pogodb o zastavi premoženja družbe; sklepanju leasing pogodb ter pogodb o
zaposlitvi delavcev, kjer mora pogodbe podpisati skupaj z drugim direktorjem.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1998:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom.
Rg-207518
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01268 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CPK, center za prestrukturiranje kadrov, Železarna Jesenice, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
usposabljanje invalidov, d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta železarjev št. 8, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04174/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5688361
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zupančič Ivanka, razrešena 31. 8. 1997 kot
poslovodkinja – direktorica; direktor Finžgar Drago, Begunje, Begunje 128b, imenovan 1. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-207519
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01177 z dne 8. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VOGT ELECTRONIC SLOVENIJA, podjetje za proizvodnjo in trženje elementov za elektroniko, d.o.o., sedež: Blejska Dobrava 124, 4273 Blejska Dobrava, pod vložno št. 1/02199/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in družbene pogodbe
z dne 18. 4. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5476208
Ustanovitelji: VOGT ELECTRONIC AG,
D-94130 Obernzell, Nemčija, Erlautal 7, Erlau, vstop 31. 1. 1996, vložek 2,823.300

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ločniškar
Janez, Žirovnica, Na Bregu 78, vstop 20. 9.
1996, vložek 156.850 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kočevar Miroslav, Žirovnica,
Smokuš 92, vstop 20. 9. 1996, vložek
156.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207522
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00430 z dne 4. 6. 1998 pri
subjektu vpisa HELP, svetovanje, storitve,
marketing, d.o.o., Škofja Loka, Obj.
147-94, sedež: Frankovo naselje 68,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5404690
Firma: HELP, svetovanje, storitve,
marketing, d.o.o., Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Frankovo
naselje 68
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Greblo Anica, razrešena 30. 11.
1997; direktor Greblo Sašo, Škofja Loka,
Podlubnik 255, imenovan 30. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, pri pogodbah, ki presegajo znesek 1,000.000 SIT,
mora poleg direktorja podpisati pogodbo
tudi družbenica. Prav tako ne more brez
pisnega soglasja družbenice odtujevati osnovna sredstva družbe in odtujevati ali obremenjevati nepremičnin družbe, sredstev
družbe ne more namenjati za investicije
družbe, ki presegajo vrednost 500.000 SIT,
ne more odločati o organizacijsko kadrovskih spremembah in zaposlovanju delavcev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 45310 Električne inštalacije; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;

Št.

71 / 22. 10. 1998 / Stran 6735

javnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti.

izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizivodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 91120 Dejavnost strokovnih združenj;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92340 Druge razvedrilne de-

Rg-207523
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01253 z dne 4. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ANTUS, d.o.o., učila, izobraževanje, tisk in trgovina, Jesenice,
sedež: C. železarjev 12, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/01646/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih vložkov,
spremembo poslovnih vložkov in spremembo družbene pogodbe z dne 23. 12. 1996
s temile podatki:
Matična št.: 5422710
Skrajšana firma: ANTUS, d.o.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta železarjev 12
Ustanovitelji: Grubar Jože, Žirovnica,
Breznica 41, vstop 31. 7. 1990, vložek
312.693,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolenc Tone, Zg. Gornje, Podhom 3,
vstop 31. 7. 1990, vložek 312.693,33 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dežman Anton,
Žirovnica, Zabreznica 1, vstop 31. 7. 1990,
vložek 312.693,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; ANTUS, d.o.o., učila, izobraževanje, tisk in trgovina, Jesenice, Cesta železarjev 12, vstop 23. 12. 1996, vložek
865.920 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207524
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00667 z dne 4. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ZABRET & DERMOTA, instalacije, gostinstvo in trgovina, Bobovek, d.n.o., Obj. 1675-93, sedež: Bobovek 2a, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05216/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo ustanoviteljev in zastopnikov ter preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 5818672
Firma: ELEKTROINŠTALACIJE ZABRET, instalacije, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTROINŠTALACIJE ZABRET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Bobovek 2a
Osnovni kapital: 3,510.000 SIT
Ustanovitelji: Dermota Damjana, izstop
12. 9. 1997; Zabret Metod, Kranj, Bobovek 2a, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o.
12. 9. 1997, vložek 1,755.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zabret Metod, Kranj,
Bobovek 2a, vstop 12. 9. 1997, vložek
1,755.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dermota Damjana, razrešena 12. 9. 1997; direktor Zabret Metod, imenovan 12. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direktor Zabret Metod, imenovan 7. 9. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3110 Pro-
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52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom 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 vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90005 Druge storitve javne higiene; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-207525
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01080 z dne 4. 6. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOMEHANIKA ŠKOFJA
LOKA, avtoremont, tehnični pregledi, trgovina, d.d., sedež: Kidričeva 50, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/02499/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev ALPETOUR Mehanične delavnice, p.o.,
pri prevzemni družbi s temile podatki:
Matična št.: 5509998
Pripojitev ALPETOUR Mehanične delavnice, p.o., Škofja Loka, Kidričeva c. 50 (vl.
št. 1/741/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 12. 5. 1998.
Rg-207529
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01084 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa PAN ELEKTRONIK, inženiring za alarmne sisteme, Naklo, d.o.o.,
sedež: Na Kalu 19, 4202 Naklo, pod vložno št. 1/00401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe z dne 11. 7. 1997 s temile podatki:
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Matična št.: 5288878
Osnovni kapital: 16,315.239,38 SIT
Ustanovitelja: Podgoršek Alojz in Podgoršek Zdenka, oba Naklo, Na Kalu 19,
vstopila
20. 9.
1989,
vložila
po
8,157.619,69 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-207530
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01076 z dne 15. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06234/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303899
Firma: NEWS GROUP, d.o.o., družba
za marketing, gostinstvo in trgovino
Skrajšana firma: NEWS GROUP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Maistrov trg 6
Osnovni kapital: 2,419.000 SIT
Ustanovitelj: Ribnikar Leon, Kranj, Mlaška cesta 8, vstop 22. 5. 1998, vložek
2,419.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Ribnikar Leon, imenovan 22. 5. 1998, kot
poslovodja-direktor zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;

50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

tvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-

Rg-207531
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01037 z dne 15. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06235/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303864
Firma: APRO SERVIS CENTER, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: APRO SERVIS CENTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4273 Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 17a
Osnovni kapital: 2,137.000 SIT
Ustanovitelj: Ažman Daniel, Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 17a, vstop 20. 5.
1998, vložek 2,137.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ažman Daniel, imenovan 20. 5. 1998, kot poslovodja zastopa družbo brez omejetev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
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na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
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; 71402
Dejavnost videotek; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-207532
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01084 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VODOVODNA ZADRUGA
PREDDVOR, z.b.o., sedež: Preddvor 5a,
4205 Preddvor, pod vložno št.
1/05522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža zadruge, osebe, pooblaščene za zastopanje in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5817978
Sedež: 4205 Preddvor, Goričica 7
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Krč
Jože, razrešen 21. 3. 1998 kot predsednik
zadruge; direktor Strle Branimir, Preddvor,
Zgornja Bela 38b, imenovan 21. 3. 1998
kot predsednik zadruge zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1998:
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
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deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
storitve javne higiene.
Rg-207533
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00623 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa FORMA, podjetje za izdelavo notranje opreme in projektiranje,
Radovljica, d.o.o., sedež: Lancovo 62,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/01741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti, ustanovitelja in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5438632
Firma: PRO-FAST, podjetje za mednarodni transport in marketing, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: PRO-FAST, d.o.o.
Sedež: 4260 Bled, Sebenje 34,
Zasip
Ustanoviteljica: Erman Stanko, izstop
18. 2. 1998; Zupanc Štefanija, Bled, Sebenje 34, Zasip, vstop 18. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Erman Stanko, razrešen 18. 2.
1998, direktorica Zupanc Štefanija, imenovana 18. 2. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi

izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost.
Rg-207534
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01280 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ROBAS, podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o., Potoki, sedež:
Potoki 8, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/04749/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5781116
Firma: ROBAS, podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ROBAS, d.o.o.
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Borisa
Kidriča 41
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1998:
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
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bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
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sov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

Rg-207536
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00690 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa AQUASAVA, tekstilna industrija in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Gorenjesavska 12, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5707625
Osnovni kapital: 1.621,816,715 SIT
Ustanovitelja: SIMEST, d.d., Societa
Italiana per le Imprese Miste all’Estero, Cap
00162, Rim, Italija, Via Alesandro Fernese 4, vstop 20. 10. 1995, vložek
207,538.652 SIT, odgovornost: ne odgovarja; EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EBRD,
London, Velika Britanija, One Exchange
Square, vstop 11. 12. 1997, vložek
477,138.478 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207538
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01794 z dne 9. 6. 1998 pri
subjektu vpisa OPEKA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Suha 28,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev pri prevzemni družbi, povečanje kapitala
in poslovnih deležev, spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo družbenikov
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5327873
Osnovni kapital: 88,548.275 SIT
Ustanovitelji: Kovač Erna in Kovač Marjan, oba Kranj, Suha 28, vstopila 27. 10.
1989, vložila po 43,524.137,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Potrata Florjan,
Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 92,
vstop 20. 10. 1997, vložek 780.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kovač Marko,
Kranj, Suha 28, vstop 20. 10. 1997, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perčič Janko, Štore, Vrtna ulica 34,
vstop 20. 10. 1997, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
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ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
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barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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 in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-

kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pripojitev družbe JEKLO MALOPRODAJA, d.o.o., vpisana pri Okrožnem sodišču v
Celju pod vl. št. 1/1425/00, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 20. 10. 1997.
Rg-207539
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00446 z dne 19. 6. 1998 pri
subjektu vpisa IKN, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Storžiška 33, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04235/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5704910
Sedež: 4205 Preddvor, Bašelj n.h.
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 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; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, 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 svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Pod Plevno 42
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Berčič Ivo, Škofja Loka,
Podlubnik 154, vstop 3. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Berčič Ivo, imenovan 3. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
15310 Predelava in konzerviranje krompirja; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 15850 Proizvodnja testenin;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov; 55220
Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

gister tega sodišča spremembo sedeža
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5614228
Sedež: 4000 Kranj, Dražgoška 2.
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74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Rg-207540
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00162 z dne 19. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CENTROPROM, trgovsko
in kmetijsko podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Kurirska pot 7, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04056/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5714362
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.
Rg-207545
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01124 z dne 29. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1306529
Firma: FINE COULINAR, proizvodnja,
trgovina, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FINE COULINAR,
d.o.o.

Rg-208065
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01418 z dne 3. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MONICOLOR, trgovina, storitve in in proizvodnja, d.o.o., Kranj, sedež: Bleiweisova 14, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03383/00 vpisalo v sodni re-

Rg-208068
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01678 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES LESNI PROGRAM,
d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 48b,
4228 Železniki, pod vložno št.
1/02431/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 2. 12. 1997, spremembo imena ustanovitelja in člane nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5501598
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 48b
Ustanovitelj: ALPLES, industrija pohištva,
d.d., Železniki, Češnjica 54, vstop 17. 6.
1991, vložek 71,124.958,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Resnik Miloš,
Rakovec Anton in Markelj Viktor, vsi vstopili
2. 12. 1997.
Rg-208069
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00433 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa GENDER, proizvodnja,
marketing in consulting, Radovljica,
d.o.o., sedež: Kranjska 4, 4240 Radovljica, pod vložno št. 1/05493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev in spremembo pogodbe o ustanovitvi z
dne 6. 2. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5742544
Osnovni kapital: 48,561.141,50 SIT
Ustanovitelj:
GENDER
HANDELS
GMBH, Dunaj, Avstrija, Gudrunstrasse 90,
vstop 4. 12. 1997, vložek 48,561.141,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-208070
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00305 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES LESNI PROGRAM,
d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 48b,
4228 Železniki, pod vložno št.
1/02431/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5501598
Člani nadzornega sveta: Resnik Miloš,
izstop 4. 2. 1998 ter Ambrožič Branko, vstop 4. 2. 1998.
Rg-208073
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00077 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR,
sedež: Pipanova 43, 4208 Šenčur, pod
vložno št. 1/00143/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, osebe, pooblaščene za zastopanje ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083249
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA
ŠENČUR
Sedež: 4208 Šenčur, Pipanova 43
Ustanovitelj: Občina Kranj, izstop 10. 2.
1997; Občina Šenčur, Šenčur, Kranjska c.
11, vstop 10. 2. 1997, odgovornost: ostalo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pustavrh Mira, razrešena 31. 12.
1997; Vehovec Majda, Šenčur, Pipanova
76, imenovana 31. 12. 1997, kot v.d. ravnateljice zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-208083
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01459 z dne 17. 7. 1998 pri
subjektu vpisa D & D, storitve in organizacija, d.o.o., sedež: Oprešnikova 31,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00900/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenika, zastopnika, povečanje osnovnega kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5336082
Firma: DEKUS, storitve in organizacija, d.o.o.
Skrajšana firma: DEKUS, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 5
Osnovni kapital: 1,683.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Darko, izstop
18. 12. 1992; Bogataj Iztok, Kranj, Ul. Lojzeta Hrovata 5, vstop 18. 12. 1992, vložek
1,683.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolinar Darko, razrešen 28. 10. 1997;
direktor Bogataj Iztok, imenovan 28. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1998:
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;
7430
Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijskih dejavnosti.
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Rg-208075
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00526 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa DIAGNOSTIKA, d.o.o., gastroenterološka endoskopska diagnostika in terapija, Kranj, Trojarjeva 14, sedež: Trojarjeva 14, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05179/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanovitelja in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5838169
Firma: DIAGNOSTIKA, d.o.o., gastroenterološka endoskopska diagnostika in terapija, Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Finžgarjeva
ulica 7
Ustanovitelj: Benedik Stanislav, Kranj,
Finžgarjeva ul. 7, vstop 20. 1. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Benedik Stanislav, imenovan 20. 1.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
85122 Specialistična ambulantna dejavnost.
Rg-208088
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01182 z dne 16. 7. 1998 pod
št. vložka 1/06254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1317229
Firma: FINNKO, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: FINNKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Partizanska cesta 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kozelj Viktor, Bled, Partizanska cesta 12, vstop 22. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kozelj Viktor, imenovan 22. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kozelj Nataša, Bled, Partizanska cesta 10,
imenovana 22. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-

vedrilo in šport; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.
Rg-208090
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01228 z dne 16. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ANTUS, d.o.o., učila, izobraževanje, tisk in trgovina, Jesenice,
sedež: Cesta železarjev 12, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/01646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5422710
Sedež: 4274 Žirovnica, Breznica 41.
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slovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.

55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Rg-208105
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01357 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa AD AVTODELI PEČJAK, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Podnart,
sedež: Češnjica 24, 4244 Podnart, pod
vložno št. 1/01224/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala, osebe,
pooblaščene za zastopanje, družbene pogodbe z dne 2. 10. 1997 in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5400694
Firma: AD AVTODELI PEČJAK, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: AD AVTODELI PEČJAK, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,780.000 SIT
Ustanovitelja: Pečjak Andrejček in Pečjak Jasna, oba Podnart, Češnjica 24, vstopila 3. 4. 1990, vložila po 2,390.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pečjak Jasna, imenovana 2. 10. 1997, kot namestnica poslovodje-direktorja, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
40103 Druga proizvodnja elektrike; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7484 Druge raznovrstne po-

Rg-208111
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00009 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MONNA LISA, podjetje za
propagandno dejavnost in design,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Stara cesta
24, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5352061
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-208108
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01372 z dne 7. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MAKEA, organizacijski in
informacijski inženiring, d.o.o., Kranj, sedež: C. na klanec 30, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00591/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5302846
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;

Rg-208121
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00904 z dne 3. 7. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TONETA
ČUFARJA JESENICE, sedež: C. Cirila
Tavčarja 21, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04389/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, spremembo dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo in spremembo akta o ustanovitvi z
dne 5. 3. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5719089
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ilenič Ljudmila, razrešena 1. 4. 1997 kot ravnateljica; ravnateljica Ščap Branka, Jesenice, Hrušica 71d, imenovana 1. 4. 1997,
zastopa šolo neomejeno, razen glede nakupa in odtujitve nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-208122
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00814 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PREVC, inženiring, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Dražgoše 6,
4228 Železniki, pod vložno št.
1/03912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:
Matična št.: 5797306
Ustanovitelj: Prevc Jernej, izstop 9. 6.
1997; Prevc Božidar, Železniki, Dražgoše
6, vstop 17. 5. 1994, vložek 1,501.515
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-201463
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00037 z dne 2. 2. 1998 pod št.
vložka 1/03908/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1254715
Firma: ARHIP, inženiring za prostor,
d.o.o.
Skrajšana firma: ARHIP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Bizeljska cesta
26a
Osnovni kapital: 1,539.650 SIT
Ustanovitelj: Oberč Andrej, Ljubljana, Trnovski pristan 12, vstop 12. 1. 1998, vložek 1,539.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Oberč Andrej, imenovan 12. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130
Mešano kmetijstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
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drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-202769
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00092 z dne 6. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KERAMETAL BREŽICE,
podjetje za trgovino na debelo in drobno, Brežice, d.o.o., sedež: Mladinska 15,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/01920/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev pri prevzemni družbi, spremembo osnovnega kapitala in družbenikov, uskladitev
dejavnosti in čistopis družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5521149
Osnovni kapital: 20,682.000 SIT
Ustanovitelji: KERAMETAL, d.d., Zagreb, Zagreb – R Hrvaška, Martićeva 8,
vložil 763.621 SIT, vstopil 9. 9. 1991, Kučič Anton, Kostanjevica na Krki, Črneča vas
27, vložil 375.709 SIT, Guček Vlado, Dobova, Loče 10, vložil 749.888 SIT, Glogovšek Sandi, Jesenice na Dolenjskem, Mala
Dolina 2, vložil 134.412 SIT, Hervol Roman, Brežice, Bukošek 67, vložil 375.709
SIT, Žibert Anton, Pišece 111, vložil
113.027 SIT, Matič Darinka, Brežice, Pod
obzidjem 16, vložila 56.503 SIT, Urek Jože, Artiče, Glogov brod 7, vložil 375.709
SIT, Dirnbek Anton, Brežice, Brezina 28d,
vložil 187.855 SIT, Jankovič Žarko, Brežice, Kregarjeva 58, vložil 149.676 SIT,
Fuks Milan, Ptuj, Nova vas 26, vložil
375.709 SIT, Škaler Majda, Brežice, Cundrovec 5a, vložila 262.682 SIT, Pinterič
Andrej, Dobova, Veliki Obrež 69, vložil
1,763.347 SIT, Ocvirk Franc, Artiče, Glogov brod 12, vložil 5,048.476 SIT, Rotovnik Alojz, Vitanje 160, vložil 2,139.057
SIT, Vidmar Zdravko, Dobova, Veliki Obrež
72a, vložil 1,951.202 SIT, Petrovič Branko, Novo mesto, Ob Težki vodi 22, vložil
749.888 SIT, in Budič Jože, Dobova, Mihalovec 36, vložil 749.888 SIT, vstopili
10. 5. 1994, Zaninović Slobodan, Zagreb,
R Hrvaška, V. Varičaka 11, vložil
2,108.220 SIT, Pečnik Albin, Krško, Gunte 8, vložil 215.300 SIT, Lepšina Jože,
Dobova, Sela 103a, vložil 283.447 SIT,
Kovač Josip, Bedekovčina, R Hrvaška, Ul.
J.B.T. 27, vložil 584.225 SIT, Zemljak Alojz, Blanca, Gor. Leskovec 15, vložil
584.225 SIT, in Rotovnik Ivan, Celje, Gorica pri Šmartnem 36f, vložil 584.225 SIT,
vstopili 8. 7. 1995 – odgovornost: ne od-

govarjajo; Žugec Božica in Pejnovič Miljenko, izstopila 1. 7. 1994.
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo;5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
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polaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo, prevzemanja jamstev
ter drugih po naravi podobnih poslov, za
katere potrebuje predhodno soglasje
skupščine družbe.

ca; 26700 Obdelava naravnega kamna;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 45210 Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 72300
Obdelava podatkov; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti s šifro K 74.120 je izvzeta
revizijska dejavnost.
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na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpiše se dejavnosti s šifro G 51.18, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pripojitev firme ŠTAJER COMMERC, trgovsko podjetje, d.o.o., Obrtna cona n.h.,
Dobova, na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 8. 7. 1995.
Rg-203696
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00464 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa GAMA, podjetje za trgovino, kooperacijo, inženiring in proizvodnjo, Brežice, d.o.o., sedež: Brezina 25a,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/00356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5296323
Ustanoviteljica: Horžen Anton, izstop
5. 11. 1997; Vogrinc Sonja, Brežice, Brezina 25a, vstop 1. 12. 1989, vložek
6,663.510 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horžen Anton, razrešen 24. 10.
1997; direktor Vogrinc Ivan, Brežice, Brezina 25a, imenovan 24. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-203700
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00400 z dne 10. 4. 1998 pri
subjektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi, Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133a, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5409942
Osnovni kapital: 154,485.000 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industrija, Straža, d.d., Straža, Na žago 6, vstop
21. 8. 1990, vložek 154,485.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205472
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00008 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa STILLES, Stilno pohištvo
in notranja oprema, d.o.o., Sevnica, sedež: Savska cesta 15, 8290 Sevnica,
pod vložno št. 1/02125/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5564662
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marolt Martin, razrešen 31. 10.
1997; direktor Hatlak Aleksander, Idrija,
Beblerjeva ulica 10, imenovan 1. 11. 1997,
zastopa družbo v pravnem prometu neomejeno, razen pri sklepanju poslov glede raz-

Rg-205473
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00007 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa STILLES MOBI, Stilno pohištvo, d.o.o., Sevnica, sedež: Savska cesta 14, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5564689
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Teraž Štefan, razrešen 31. 10. 1997;
direktor Hatlak Aleksander, Idrija, Beblerjeva ulica 10, imenovan 1. 11. 1997, zastopa družbo v pravnem prometu neomejeno,
razen pri sklepanju poslov glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali
obremenitvijo, prevzemanja jamstev ter drugih po naravi podobnih poslov, za katere
potrebuje predhodno soglasje skupščine
družbe.
Rg-205474
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00006 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa STILLES INŽENIRING, Notranja oprema, d.o.o., Sevnica, sedež:
Savska cesta 13, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/02127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5564697000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marolt Martin, razrešen 31. 10.
1997; direktor Hatlak Aleksander, Idrija,
Beblerjeva ulica 10, imenovan 1. 11. 1997,
zastopa družbo v pravnem prometu neomejeno, razen pri sklepanju poslov glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo, prevzemanja jamstev
ter drugih po naravi podobnih poslov, za
katere potrebuje predhodno soglasje
skupščine družbe.
Rg-205475
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00034 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa BOHOR, podjetje za trgovinsko in storitveno dejavnost, d.o.o., Boštanj, sedež: Dolenji Boštanj 56, 8294
Boštanj, pod vložno št. 1/02268/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5587654
Firma: MARMOR ŽELEZNIK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Boštanj
Skrajšana firma: MARMOR ŽELEZNIK,
d.o.o., Boštanj
Sedež: 8294 Boštanj, Dolenji Boštanj
56e
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 26210
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-

Rg-205476
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00456 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa AVTO KRKA, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o., Pišece, sedež: Pišece 13, 8255 Pišece, pod vložno št.
1/03856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1126199
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-205477
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00410 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa JAVNO PODJETJE KOMUNALA, d.o.o., Sevnica, sedež: Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, pod vložno št. 1/00165/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5068088
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah.
Rg-205478
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00471 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa INDE, invalidske delavnice, Sevnica, d.o.o., sedež: Trg svobode
13, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/00541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5317843
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., izstop 20. 9. 1996; Triglav
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PID za Dolenjsko in Posavje, d.d., Krško,
Trg Matije Gubca 3, vstop 20. 9. 1996,
vložek 576.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Borštnar Marko, Krmelj 86, ki od
27. 2. 1997 zastopa družbo kot začasni
poslovodja za obdobje petih let.
Rg-205479
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00474 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA KRŠKO,
p.o., sedež: Dalmatinova 6, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/00152/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o zavodih in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085055
Firma: GLASBENA ŠOLA KRŠKO
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol.
Rg-205482
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00146 z dne 4. 5. 1998 pri
subjektu vpisa TEN, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ulica talcev
20, 8311 Kostanjevica na Krki, pod vložno št. 1/00525/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5315620
Firma: TEN KRŠKO, Inženiring, trgovina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TEN KRŠKO, d.o.o.
Sedež: 8312 Podbočje, Podbočje 32
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
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Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-205483
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00141 z dne 4. 5. 1998 pod št.
vložka 1/03919/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1263323
Firma: PODJETNIŠKI CENTER KRŠKO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8270 Krško, Bohoričeva 9
Ustanoviteljica: Občina Krško, Krško,
Cesta krških žrtev 14, vstop 11. 12. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Krušić Marija, Senovo, Šercerjeva
2b, imenovana 12. 2. 1998, zastopa zavod
brez omejitev kot v.d. direktorja.
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 2213 Izdajanje revij in periodike; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 7513 Dejavnost javnih ustanov
za pospeševanje poslovnih dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.
Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.
Rg-205484
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00077 z dne 23. 4. 1998 pod
št. vložka 1/03917/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1274040
Firma: ARISTOTEL, zdravstveno in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARISTOTEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8270 Krško, Ulica Ilija Gregoriča 18a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čakar Aristotel in Čakar
Darja, oba iz Krškega, Ulica Ilije Gregoriča
18a, vstopila 13. 2. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čakar Darja, imenovana 13. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112

Št.

71 / 22. 10. 1998 / Stran 6747

braževanje in storitve, Brežice, d.o.o.,
sedež: Linhartova 4, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/01361/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo kapitala in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5422302
Firma: ODISEJ, proizvodnja in trgovina, Brežice, d.o.o.
Skrajšana firma: ODISEJ, Brežice,
d.o.o.
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelj: Antolovič Boris, Brežice,
Linhartova 4, vstop 17. 10. 1990, vložek
9,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih 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; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti s šifro G 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti s šifro K 74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-205486
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00050 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu
vpisa
DOM
STAREJŠIH
OBČANOV KRŠKO, sedež: Cesta 4. julija
56, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe in spremembo pooblastil zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5902967
Sedež: 8270 Krško , Kovinarsk a
ulica 13
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mikulanc Jožica, Krško, Rozmanova ulica 48, ki od 20. 4. 1996 zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-205488
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00345 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa INES, industrijska elektronika, d.o.o., sedež: Prešernova 4, 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/00565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5323436
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ernestl Franc, razrešen 20. 6. 1997;
direktor Marin Danilo, Boštanj, Log 5, imenovan 20. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-205491
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00124 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ODISEJ, računalništvo, izo-

Rg-206415
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00209 z dne 19. 6. 1998 pod
št. vložka 1/03936/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1303783
Firma: ŠUPUT IN ŠUPUT, kulturno-glasbene storitve, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8251 Čatež ob Savi, Topliška
cesta 35
Ustanovitelja: Šuput Boris in Šuput Danica, oba iz Zagreb – R Hrvaška, Novska 4,
vstopila 15. 5. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šuput Boris in družbenica Šuput Danica, imenovana 15. 5. 1998 – za vodenje
poslov in zastopanje družbe sta upravičena
oba družbenika skupno in odločata soglasno, ter prokurist Pejaković Marko, Maribor,
Goriška ulica 12, imenovan 15. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;

Rg-206417
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00184 z dne 10. 6. 1998 pod
št. vložka 1/03935/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 1305760
Firma: ŠLOGAR, proizvodnja in storitve, k.d.
Skrajšana firma: ŠLOGAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 8294 Boštanj, Boštanj 2
Ustanoviteljici: Šlogar Irena, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Žajber Mihela,

Stran

6748 / Št. 71 / 22. 10. 1998

ki ne odgovarja, vstopili 19. 5. 1998, obe iz
Boštanja 2.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šlogar Aleš, Boštanj 2, imenovan
19. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-206420
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00123 z dne 19. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ODVETNIŠKA DRUŽBA VIDMAR, DOKLER, ŠRIBAR, VUČAJNIK, pravno svetovanje, d.n.o. – o.p., sedež: Cesta prvih borcev 43, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/03860/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 1193198
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA VIDMAR, ŠRIBAR IN DRUGI, pravno svetovanje, d.n.o. – o.p.
Skrajšana
firma:
ODVETNIŠKA
DRUŽBA VIDMAR, ŠRIBAR in drugi, d.n.o.
– o.p.
Ustanovitelj: Dokler Darka, izstop 1. 11.
1997; Vidmar Drago, Brežice, Zakot 46c,
vstop 28. 2. 1997, vložek 20.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Rg-206422
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00094 z dne 8. 6. 1998 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA JUTRANJKA,
Sevnica, d.d., sedež: Radna 3, 8290 Sevnica, pod vložno št. 1/00137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članice nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5037301
Članica nadzornega sveta: Špajzar Jožica, izstopila 2. 3. 1998; Koritnik Milena,
vstopila 2. 3. 1998.
Rg-206424
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00065 z dne 5. 6. 1998 pri
subjektu vpisa MODIFY, storitve, trgovina
in proizvodnja, Gaj, d.o.o., sedež: Gaj 2,
8261 Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št. 1/03540/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

firme, sedeža, družbenikov in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5814847
Firma: MODIFY, storitve, trgovina in
proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: MODIFY, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Cesta prvih borcev 41
Ustanovitelja: Žibert Marjan, izstopil 9. 2.
1998; Filipčič Sandra, Jesenice na Dolenjskem, Gaj 2, in Filipčič Rok, Brežice, Gregorčičeva 18, vstopila 18. 5. 1994, vložila
po 901.144 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žibert Marjan, razrešen 9. 2. 1998;
Filipčič Rok, razrešen 9. 2. 1998 kot družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo neomejeno, in zastopnica Filipčič
Sandra, imenovana 18. 5. 1994, ki zastopa družbo neomejeno kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 011320
Sadjarstvo; 01300 Mešano kmetijstvo;
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22110 Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740
Druga popravila, d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 65220 Drugo kreditno posredništvo; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
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Matična št.: 1194828
Ustanovitelja: Pušnar Nevenka, Ljubljana-Polje, Cesta VI/4, vstop 14. 3. 1997,
vložek 480.000 SIT, in Legat Miha, Brezovica pri Ljubljani, Cesta na polje 2, vstop
20. 8. 1997, vložek 120.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 je izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-206429
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00487 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško, sedež: Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/03775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča podaljšanje mandata zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5888298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avberšek Franc, mag., Velenje, Lipa
10, ki od 1. 12. 1997 zastopa in predstavlja sklad ter zanj podpisuje kot v.d. direktorja. Vrednost pogodbenega zneska, do katerega lahko v.d. direktorja sam sklepa pogodbe za opravljanje posameznih strokovnih opravil, upoštevaje uredbo o postopku
za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil
in v skladu s finančnim načrtom sklada ter
naložbeno politiko sklada, ne sme presegati enmilijonpetstotisoč 00/100 SIT. Tovrstne pogodbe nad tem zneskom pa lahko
sklepa direktor sklada le na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora.
Rg-206431
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00451 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa R-RIVAL, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Sevnica, sedež:
Glavni trg 34, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/03865/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:

Rg-206433
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00131 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa INDEKOP, podjetje za storitvene dejavnosti, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Sevnica, sedež: Prvomajska 14, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/02015/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5550025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mešiček Vladimir, razrešen 26. 3.
1998; direktor Lisec Bogomir, Boštanj, Dolenji Boštanj 98, imenovan 26. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206436
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00187 z dne 21. 5. 1998 pri
subjektu vpisa TERME ČATEŽ, d.d., Čatež
ob Savi, sedež: Topliška c. 35, Čatež ob
Savi, 8251 Čatež ob Savi, pod vložno št.
1/00801/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5004896000
Člani nadzornega sveta: Tomc Jože, Supančič Anton in Novak Marijan, izstopili
14. 11. 1997; Iskra Ivan, Avšič Bogovič Nataša in Ducman Roman, vstopili 14. 11.
1997.
Rg-205464
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00122 z dne 18. 5. 1998 pod
št. vložka 1/03927/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1262777
Firma: AVTOHIŠA PIONIR, Servisno
prodajni center, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA PIONIR,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov
Cerjakov 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Verstovšek Jože, Pišece,
Pavlova vas 44, vstop 22. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Verstovšek Jože, imenovan 22. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
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51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
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jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55210 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 65220 Drugo kreditno posredništvo; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 74.120 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-205480
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 97/00418 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa BIP, podjetje za kovinsko
predelovalno dejavnost in trgovino,
d.o.o., Obrežje, sedež: Obrežje 18, 8261
Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/02091/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, prokurista in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5564760
Ustanovitelja: Jurički Đurđica, Jesenice
na Dolenjskem, Obrežje 18a, vstop 14. 1.
1992, vložek 767.576 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jurički Branko, Lug, Samobor – R Hrvaška, Kneza Mislava 15, vstop
17. 10. 1997, vložek 767.576 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Jurički Branko, imenovan 17. 10.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
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skimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Vpiše se kot družbenik in prokurist Jurički Branko s prebivališčem v Sloveniji na
naslovu Obrežje 18, Jesenice na Dolenjskem.

ko Janez, s.p., Kamnik, Prešernova 14c,
vložek 644.800 SIT, DIZAKO, Zavarovanje,
d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 8, vložek 4,499.173,80 SIT, LINDE Plin, d.o.o.,
Celje,
Bukovžlak
65b,
vložek
7,345.808,03 SIT, METALSAT, Handelsgesellschaft m.b.H., Muenchen – Nemčija,
Schwenthalerstrasse
12,
vložek
6,276.541,25 SIT, ENCOM, Handelsgesellschaft m.b.H., Leibnitz – Avstrija,
Schmiedgasse 23, vložek 5,829.778,50
SIT, IUENNA, Stahl Produktions und Handelssgesellschaft m.b.H., Bleiburg/Pliberk
– Avstrija, Volkermarkter Strasse 1, vložek
8,330.792
SIT,
ZAVAROVALNICA
TRIGLAV, d.d.., OE Krško, Trg Matije Gubca 1, vložek 18,311.748,60 SIT, METALNA ECCE, storitve, proizvodnja in trgovina,
d.d., Maribor, Zagrebška 20, vložek
366.973 SIT, Občina Krško, Krško, Cesta
krških žrtev 14, vložek 58,687.972,30 SIT,
Abram Drago, Senovo, Cankarjeva cesta
41, vložek 1,092.198,64 SIT, Allesandra
Anton, Senovo, Kajuhova 13, vložek
834.602,17 SIT, Bezamovski Andrej, Kozje, Kozje 6, vložek 988.672 SIT, Bizjak Karl
Alojz, Senovo, Kvedrova 5, vložek
1,148.414,78 SIT, Bogolin Janko, Koprivnica, Veliki Kamen 45, vložek 745.058,82
SIT, Bohorč Branko, Senovo, Dobrova 41,
vložek 942.868,08 SIT, Bohorč Srečko,
Koprivnica, Mrčna sela 32, vložek
1,105.468,77 SIT, Božičnik Janez, Koprivnica, Gorjane 11, vložek 1,183.563,01
SIT, Božičnik Roman, Senovo, Ulica 9. februarja 3, vložek 941.623,97 SIT, Božičnik
Slavko, Senovo, Mali Kamen 25, vložek
1,147.880,59 SIT, Božičnik Stanislav, Koprivnica,
Koprivnica
44,
vložek
1,101.278,07 SIT, Bratuša Roman, Kozje,
Kozje 56, vložek 1,118.204,94 SIT, Brilej
Stanko, Senovo, Titova cesta 116, vložek
616.542,70 SIT, Brili Drago, Senovo, Cesta kozjanskega odreda 6, vložek
1,111.455,81 SIT, Budna Martin, Brestanica, Elektrarniška cesta 24, vložek
1,420.478,28 SIT, Cehte Ivan, Senovo,
Dobrova 42, vložek 974.907,57 SIT, Cehte Ivan, Senovo, Dovško 41, vložek
1,095.777,46 SIT, Cehte Stanko, Senovo,
Delavska ulica 8, vložek 821.573,66 SIT,
Čepin Jože, Senovo, Šedem 35, vložek
1,032.927,54 SIT, Černoš Rajko, Koprivnica, Veliki dol 27, vložek 1,198.230,61
SIT, Četrtič Miroslav, Senovo, Cesta 1. maja 2b, vložek 837.438,53 SIT, Dobravc Alojz, Podsreda, Podsreda 13, vložek
940.104,24 SIT, Dobravc Zvonko, Koprivnica, Poklek 17, vložek 979.237,52 SIT,
Dolamič Janez, Krško, Drnovo 5, vložek
1,180.902,02 SIT, Erjavec Boris, Senovo,
Ulica 9. februarja 4, vložek 1,471.134,21
SIT, Fabjan Boris, Senovo, Titova cesta 88,
vložek 672.306,05 SIT, Ferlan Jože, Brestanica, Raztez 19, vložek 1,205.302,90
SIT, Ferlin Miroslav, Senovo, Dovško 67b,
vložek 1,130.496,39 SIT, Flisek Franc, Koprivnica, Veliki Kamen 51, vložek
1,135.563,19 SIT, Gabrič Avgust, Senovo,
Titova cesta 96b, vložek 1,070.957,08 SIT,
Gabrič Bojan, Senovo, Kališevec 1, vložek
893.062.46 SIT, Gabrič Karli, Senovo, Cesta bratov Zorko 43, vložek 867.600,68
SIT, Glas Bogdan, Brestanica, Presladol 8,
vložek 946.279,59 SIT, Glas Rudolf, Ko-
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vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-

Rg-205490
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00138 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa METALNA, tovarna gradbene in strojne opreme, d.o.o., Senovo,
sedež: Titova c. 106, 8281 Senovo, pod
vložno št. 1/01073/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, naslova, kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, nadzorni svet in
spremembo družbene pogodbe z dne
21. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5376858
Firma: METALNA SENOVO, strojegradnja, konstrukcije, montaža, d.o.o.
Skrajšana firma: METALNA SENOVO,
d.o.o.
Sedež: 8281 Senovo, Titova cesta 52
Osnovni kapital: 644,201.312,03 SIT
Ustanovitelji: METALNA MARIBOR, strojegradnja, konstrukcije, montaža in storitve,
d.d., Maribor, Zagrebška 20, vstop 3. 7.
1990, vložek 187,490.576,28 SIT,
MERKUR, Trgovina in storitve, d.d., Kranj,
Koroška cesta 1, vložek 59,968.574,40
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska
160,
vložek
161,390.952,37 SIT, Bistro Bistrica Špen-
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privnica, Poklek 8, vložek 738.982,21 SIT,
Glavač Darko, Senovo, Titova cesta 42, vložek 1,221.250,19 SIT, Golob Zdravko, Senovo, Bračičeva 3, vložek 1,029.464,75
SIT, Gorenc Anton, Senovo, Titova cesta
114, vložek 1,039.264,70 SIT, Gorenc
Darko, Senovo, Titova cesta 88, vložek
1,098.693,17 SIT, Gorenc Jože, Senovo,
Titova cesta 110, vložek 932.383,58 SIT,
Gošek Alojz, Senovo, Dovško 1b, vložek
879.533.02 SIT, Gošek Drago, Senovo,
Cankarjeva cesta 4, vložek 783.041,82
SIT, Gošek Franc, Senovo, Titova cesta 90,
vložek 1,096.613,84 SIT, Gračner Mihael,
Senovo, Cesta kozjanskega odreda 5, vložek 360.242,39 SIT, Grmšek Ciril, Senovo, Mali Kamen 68, vložek 520.000 SIT,
Grobelšek Antonija, Senovo, Tomšičeva cesta 21, vložek 1,131.353,25 SIT, Grobelšek Milan, Senovo, Tomšičeva cesta 21,
vložek 782.577,62 SIT, Harapin Franc, Senovo, Dovško 65, vložek 1,445.609,92
SIT, Hictaler Franc, Brestanica, Armeško
15, vložek 1,418.999,63 SIT, Hictaler Jože, Koprivnica, Koprivnica 27, vložek
1,168.366,07 SIT, Hriberšek Leon, Senovo, Titova cesta 43, vložek 1,148.806,43
SIT, Jevšnik Alojz, Senovo, Delavska ulica
6, vložek 1,129.853,10 SIT, Kladivnik
Zdravko, Krško, Cankarjeva ulica 1a, vložek 813.994,04 SIT, Kartuš Lado, Senovo,
Cesta
bratov
Zorko
41,
vložek
1,198.190,93 SIT, Kelher Janez, Senovo,
Titova cesta 88, vložek 881.337,71 SIT,
Kink Franc, Brestanica, Presladol 60, vložek 953.251,71 SIT, Kodelja Jaroslav, Senovo, Cankarjeva cesta 20, vložek
785.293,91 SIT, Kostanjevec Martin, Senovo, Bračičeva 1, vložek 1,206.310,05
SIT, Kovačič Ivan, Senovo, Titova cesta
118, vložek 980.549,75 SIT, Kozole Martin Senovo, Cesta bratov Zorko 16, vložek
1,176.606,63 SIT, Kozole Vitomir, Senovo, Titova cesta 118, vložek 1,205.342,06
SIT, Kranjc Alojz, Senovo, Mali Kamen 11,
vložek 1,030.788,30 SIT, Krošelj Ivan, Koprivnica, Poklek 32, vložek 869.709,97
SIT, Kukovičič Viktor, Koprivnica, Vojsko
25, vložek 1,125.465,70 SIT, Kunaj Franc,
Koprivnica, Vojsko 32, vložek 932.603,55
SIT, Kvenderc Alojz, Koprivnica, Mrčna sela 30, vložek 809.637,16 SIT, Lužar Martin, Koprivnica, Veliki Kamen 10, vložek
1,108.811,86 SIT, Makaj Zdravko, Senovo,
Cankarjeva
cesta
3,
vložek
1,084.384,95 SIT, Mirt Anton, Senovo,
Dovško 75, vložek 1,104.734,35 SIT, Mirt
Branko, Senovo, Mali Kamen 27, vložek
940.671,28 SIT, Mirt Edvard, Brestanica
Armeško 34, vložek 1,140.078,77 SIT, Mirt
Milan, Kozje, Kozje 136, vložek
1,288.194,16 SIT, Mirt Stanko, Senovo,
Delavska ulica 8, vložek 891.187,89 SIT,
Moreše Stanislav, Senovo, Titova cesta
114, vložek 1,152.496,59 SIT, Novak Janez, Brestanica, Jetrno selo 41, vložek
1,256.579,33 SIT, Omerzu Ivan, Senovo,
Titova cesta 90, vložek 1,163.042,48 SIT,
Omerzu Marjan, Brestanica, Armeško 35,
vložek 1,375.074,66 SIT, Omerzu Rudolf,
Brestanica,
Armeško
6,
vložek
1,048.173,54 SIT, Omerzu Silvo, Podsreda, Trebče 39, vložek 1,238.640 SIT, Orožen Mitja, Brestanica, Cesta prvih borcev
25, vložek 758.957,32 SIT, Petrovič Ferdi-
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nand, Senovo, Reštanj 98, vložek
1,095.767,87 SIT, Požun Anton, Senovo,
Dobrova 16, vložek 1,095.247,86 SIT, Preskar Srečko, Krško, Dolenja vas pri Krškem
54, vložek 1,139.105,85 SIT, Prosenik Vladimir, Senovo, Titova cesta 93, vložek
1,466.618,57 SIT, Radej Anton, Senovo,
Šedem 6, vložek 1,059,302,84 SIT, Ratajc Marjan, Studenec, Rovišče 29, vložek
1,081.705,42 SIT, Resnik Albin, Senovo,
Mali Kamen 39, vložek 1,033.397,86 SIT,
Resnik Martin, Senovo, Mali Kamen 40, vložek 872.327,55 SIT, Romarić Stjepan, Senovo, Cankarjeva cesta 7, vložek
1,145.552,69 SIT Rupret Ferdinand, Koprivnica, Veliki Kamen 44, vložek
1,182.905,09 SIT, Sajevec Ivan, Senovo,
Titova cesta 110, vložek 987.694,96 SIT,
Sajovec Leopold, Senovo, Cesta bratov Zorko 47, vložek 1,187.751,50 SIT, Setinšek
Jože, Senovo, Dobrova 6, vložek
1,061.516,94 SIT, Simončič Angela, Senovo, Trg rudarjev 4, vložek 1,187.493,93
SIT, Simončič Darko, Koprivnica, Veliki Kamen 13, vložek 1,118.323,16 SIT, Simončič Marjan, Senovo, Delavska ulica 8, vložek 802.371,32 SIT, Simonišek Adolf, Koprivnica, Veliki Kamen 55, vložek
1,028.598,27 SIT, Simonišek Jože, Senovo, Mali Kamen 36, vložek 1,125.691,09
SIT, Smodič Mitja, Brestanica, Elektrarniška
cesta 3, vložek 1,182.564,73 SIT, Sotošek Andrej, Senovo, Mali Kamen 38, vložek
1,237.533,74 SIT, Šerbec Silvester, Senovo,
Delavska
ulica
9,
vložek
1,106.438,21 SIT, Šere Miran, Podsreda,
Trebče 53a, vložek 1,080.943,10 SIT,
Škoberne Marjan, Senovo, Dobrova 27, vložek 970.440,23 SIT, Šoln Miroslav, Kozje,
Kozje 63, vložek 1,104.166,89 SIT, Šušterič Anton, Senovo, Brezje 29, vložek
1,046.382,50 SIT, Teraš Rafael, Brestanica, Trg 31a, vložek 987.367,35 SIT, Ulčnik Beno, Senovo, Titova cesta 86, vložek
1,156.001,87 SIT, Umek Ivan, Senovo,
Mali Kamen 22, vložek 768.119,22 SIT,
Vovčko Franc, Senovo, Dobrova 55, vložek
968.337,17 SIT, Vovčko Marjan, Studenec,
Arto 3a, vložek 1,136.865,04 SIT, Vovčko
Rudolf, Senovo, Dobrova 32, vložek
881.882,29 SIT, Vovčko Vladimir, Senovo,
Bračičeva 3, vložek 1,099,766,10 SIT, Vuk
Jože, Podsreda, Podsreda 46, vložek
1,162.458,77 SIT, Zakšek Jože, Brestanica, Presladol 32, vložek 1,122.715,43 SIT,
Zakšek Zlatko, Senovo, Reštanj 27, vložek
1,189.262,19 SIT, Zalokar Bojan, Senovo,
Pot na Armez 29, vložek 1,068.324,05 SIT,
Zalokar Rudolf, Senovo, Cesta Kozjanskega
odreda 9, vložek 839.920,04 SIT, Zidar Vladimir, Senovo, Reštanj 6, vložek
883.764,65 SIT, Zidarič Bogdan, Senovo,
Delavska ulica 7, vložek 810.295,53 SIT,
Zidarič Irena, Senovo, Delavska ulica 7, vložek 221.110,45 SIT, Zupan Stane, Kozje,
Pilštanj 39, vložek 1,023.661,22 SIT, Županc Anton, Senovo, Kvedrova 6, vložek
940.671,28 SIT – vsi vstopili 15. 4. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajna upraviteljica Pucelj-Arandjelovič Marinka, razrešena 15. 4. 1998; direktor Simončič Marjan, imenovan 15. 4. 1998, ne
more brez soglasja nadzornega sveta
sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki

se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno v letnem programu dela; določanje splošnih pogojev dela; sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev, ki presegajo
10,000.000 SIT letno; sklepanje pogodb
katerih vrednost presega 100,000.000 SIT;
prenos kakršnihkoli družbenih pravic na druge; izplačevanje predujmov na račun udeležbe pri dobičku.
Člani nadzornega sveta: Kozole Vitomir,
Pucelj-Arandjelovič Marinka in Šmarčan Silvo, vsi vstopili 15. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1998:
2951 Proizvodnja metalurških strojev.
Rg-206432
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00066 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa IPEO, inženiring procesne
in ekološke opreme, d.o.o., Krško, sedež: Sovretova 21, 8270 Krško, pod vložno št. 1/00319/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5291437
Člani nadzornega sveta: Andrejaš Alfonz,
Dular Zoran in Lapuh Jože, vsi izstopili
13. 6. 1997.
Rg-206434
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00074 z dne 1. 6. 1998 pod
št. vložka 1/03929/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Novo mesto, spremembo firme, skrajšane firme, kapitala, družbenikov, zastopnikov, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5443733
Firma: BRUDAR, krovstvo, kleparstvo
in hidroizolacije, d.o.o.
Skrajšana firma: BRUDAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8312 Podbočje, Žabjek v Podbočju 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kapš Ivan, izstop 11. 2.
1998; Brudar Antonija, Krško, Cesta 4. julija 60, vstop 11. 2. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kapš Ivan, razrešen 11. 2. 1998; zastopnica Brudar Antonija, imenovana 11. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev, kot pomočnica direktorja; direktor Brudar Jože,
Podbočje, Žabjek v Podbočju 4a, imenovan
11. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45320 Izolacijska dela; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45450 Druga zaključna gradbena dela.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/1497-00 s firmo: Zavarovalna
agencija KAPŠ Novo mesto, d.o.o., Slakova 2a, Novo mesto.
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gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba opravlja vse, razen orožja in streliva.
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Rg-207400
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 97/00503 z dne 29. 6. 1998 pri
subjektu vpisa Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško, sedež: Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/03775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča podaljšanje mandata zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5888298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avberšek Franc, mag., Velenje, Lipa
10, razrešen 15. 12. 1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki sklad zastopa, predstavlja in zanj podpisuje kot v.d. direktorja.
Vrednost pogodbenega zneska, do katerega lahko v.d. direktorja sam sklepa pogodbe za opravljanje posameznih strokovnih
opravil, upoštevaje uredbo o postopku za
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil in
v sklad s finančnim načrtom sklada ter naložbeno politiko sklada ne sme presegati
enmilijonpetstotisoč 00/100. Tovrstne pogodbe nad tem zneskom pa lahko sklepa
direktor sklada le na podlagi predhodnega
soglasja upravnega odbora.
Rg-207401
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00196 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VIDEM PAPIR, proizvodnja
papirja Krško, d.o.o., sedež: Tovarniška
18, 8270 Krško, pod vložno št.
1/02591/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, spremembo zastopnikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5649625
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: VIDEM, Celuloza, papir in
papirni izdelki, d.o.o., Krško, v stečaju, izstop 6. 10. 1997; VITACEL, d.d., trgovina
in proizvodnja Ljubljana, Puharjeva 10, vstop 6. 10. 1997, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Drgan Martin, razrešen 19. 4. 1995
kot upravitelj prisilne poravnave; direktor
Klemenčič Jože, Leskovec pri Krškem, Mrtvice 9, imenovan 13. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2852 Splošna mehanična dela; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4010 Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in

Rg-207403
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00121 z dne 24. 6. 1998 pod
št. vložka 1/03939/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1277383
Firma: LOKVE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LOKVE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Naselje heroja
Maroka 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vizlar Renata, Boštanj,
Dolenji Boštanj 82, vstop 27. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vizlar Renata, imenovana 27. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
0130 Mešano kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

Rg-207405
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 97/00184 z dne 29. 6. 1998 pri
subjektu vpisa LEKOS, kozmetika, trgovina, d.o.o., Sevnica, sedež: Drožanjska
68, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/03474/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5805465
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Drenek-Sotošek Breda, Sevnica,
Drožanjska 68, razrešena 8. 4. 1997 in
imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo brez omejitev, kot namestnica poslovodje – direktorja družbe; direktor Sotošek
Franc, Sevnica, Drožanjska 68, imenovan
8. 4. 1997 zastopa družbo brez omejitev,
kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Rg-207406
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00067 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa LIPA, podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino, Mali vrh,
d.o.o. sedež: Mali vrh 29, 8254 Globoko, pod vložno št. 1/01402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5433614
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
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Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
Rg-207407
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00054 z dne 9. 7. 1998 pri
subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
PLINOVOD SEVNICA, sedež: Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, pod vložno št. 1/03408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5789656
Člani nadzornega sveta: Lipovšek Bojan, Štricelj Andrej, Jazbinšek Ivan, Kozamernik Boris, Simončič Borut in Imperl Jože, vsi vstopili 1. 2. 1995.
Rg-207412
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00047 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa RSZ, podjetje za prevozništvo in marketing, Bizeljsko, d.o.o., sedež: Stara vas 46, 8259 Bizeljsko, pod
vložno št. 1/01561/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5468825
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
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nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.
Rg-207414
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00049 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ETOS, ekonomsko-poslovne storitve, d.o.o., sedež: Gubčeva 3,
8270 Krško, pod vložno št. 1/00312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, družbenikov, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5291267
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žrtev 44
Ustanovitelja: Venek Milan, Podgoršek
Anton, Udovičič Jozo in Kolar Andrej, vsi izstopili 28. 1. 1998; Pleterski Anton, Senovo, Ulica 9. februarja 9, vstop 28. 1. 1998,
vložek 1,201.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pleterski Blanka, Senovo, Ulica 9.
februarja 9, vstop 28. 1. 1998, vložek
400.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Venek Milan, razrešen 28. 1. 1998;
direktor Pleterski Anton, imenovan 28. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-

dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-207415
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg, št. 98/00211 z dne 8. 7. 1998 pod
št. vložka 1/03945/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1305956
Firma: D’ART N&N, družba za oblikovanje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: D’ART N&N, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Drožanjska
104
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Radin Nina in Radin Nastja, obe Ljubljana, Jakčeva 2, vstopili 21. 5.
1998, vložili po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Radin Nina, imenovana 21. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
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gister tega sodišča spremembo pri zastopniku in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5474752
Skrajšana firma: NACIONAL, d.o.o.,
Ljubljana
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Djenić Nenad, Ljubljana, Brodarjev
trg 13, ki od 4. 12. 1997 zastopa družbo
brez omejitev kot posamični zastopnik za
posle v vrednosti do 500.000 SIT, glede
poslov v vrednosti nad navedenim zneskom
pa skupaj z namestnikom direktorja Zubonja Mijom, ter zastopnik Zubonja Mijo, Ljubljana, Archinetova ulica 3, imenovan 4. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot posamični zastopnik za posle v vrednosti do
500.000 SIT, glede poslov v vrednosti nad
navedenim zneskom pa skupaj z direktorjem Djenić Nenadom.

Matična št.: 1243535
Firma: UNIVIT, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: UNIVIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 470,000.000 SIT
Ustanovitelja: UNIVIT HOLDING, d.d.,
Ljubljana, Nazorjeva 6, vložil 329,000.000
SIT in Luka Koper, d.d., Koper, Vojkovo
nabrežje 38, vložila 141,000.000 SIT –
vstopila 28. 11. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Valentinčič Davor, Piran,
Gregorčičeva 11, imenovan 28. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
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izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 6024 Cestni tovorni promet;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

LJUBLJANA
Rg-204976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03610 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu
vpisa LEOPTA, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gorazdova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19605/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5653541
Sedež: 1000 Ljubljana, Na Tezi 26.
Rg-204978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06984 z dne 22. 4. 1998 pri subjektu
vpisa NACIONAL, podjetje za zastopanje,
prodajo, proizvodnjo in servis, d.o.o. sedež: Celovška 189, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11834/00 vpisalo v sodni re-

Rg-204979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03958 z dne 11. 3. 1998 pri subjektu
vpisa NAJK, podjetniški center, Kočevje,
d.o.o., sedež: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, pod vložno št. 1/23958/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, poslovnih deležev, sedeža, dejavnosti in naslova družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5802954
Sedež: 1330 Kočevje, Reška cesta 15
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Popovič Dušan, Kočevje,
Turjaška ulica A/8, vstopil 2. 4. 1992, in
Šulman Zdenko, Kočevje, Trata III/11, Kočevje, vstopil 20. 5. 1994, vložila po
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe.
Rg-204983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06903 z dne 3. 3. 1998 pod št. vložka
1/30276/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
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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 gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajenje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-204985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07377 z dne 3. 3. 1998 pri subjektu
vpisa PROFIT, finančno računovodske
storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež: Jožeta
Jame 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev s temile podatki:
Matična št.: 5352673
Ustanovitelji: IMP, d.d., Ljubljana, Dunajska 7, vložil 399.300 SIT, ter Trojanšek
Marija, Ljubljana, Bratovževa pl. 7, in Černe
Andreja, Ljubljana, Kovinarska 11, vložili po
588.705 SIT – vstopili 5. 3. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Rg-204987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07313 z dne 3. 3. 1998 pod št. vložka
1/30281/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1254308
Firma: MCOOL, mednarodna trgovina, d.o.o., firma v angleščini: MCOOL, international trading, d.o.o.
Skrajšana firma: MCOOL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Vodnikova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krašovec Zoran, Mengeš,
Vodnikova ulica 1, vstop 2. 12. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krašovec Zoran, imenovan 2. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
0 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-

ge računalniške dejavnosti; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-204990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01287 z dne 6. 3. 1998 pri subjektu
vpisa DROGERIJA, proizvodnja, trgovina,
d.d., sedež: Ul. Milana Majcna 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 621/98 zaradi spremembe vstopa članice nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5000092
Članica nadzornega sveta: Bohinjec Irena, vstopila 1. 2. 1998.
Rg-204994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05249 z dne 29. 4. 1998 pri subjektu
vpisa KEMETAL, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, Logatec, Tržaška 42, sedež:
Tržaška 42, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/09754/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5441064
Firma: KEMETAL, d.o.o., Podjetje za
inženiring, Logatec, Tržaška cesta 42
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelja: Kušar Jože, izstopil 19. 6.
1997; Erker Rihard, Logatec, Tržaška 42,
vstopil 26. 11. 1990, vložil 997.800 SIT, in
Lovrenc-Janez Erker, Logatec, Stara cesta
24, vstopil 2. 9. 1997, vložil 539.200 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kušar Jože, razrešen 19. 6. 1997;
Erker Rihard, razrešen 19. 6. 1997 kot zastopnik in imenovan 2. 9. 1997 za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-204995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06991 z dne 28. 4. 1998 pod št. vložka 1/09740/01 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5435617002
Firma: ADC, Proizvodnja, trgovina in
storitve s področja kmetijstva, d.o.o.,
Glonarjeva 8, 1000 Ljubljana, Podružnica Maribor, Tržaška 23, 2000 Maribor
Skrajšana firma: ADC, d.o.o., Glonarjeva 8, 1000 Ljubljana, Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška 23
Ustanovitelj: ADC, Proizvodnja, trgovina in
storitve s področja kmetijstva, d.o.o., Glonar-
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stopa fakulteto v skladu z zakonom in statutom po pooblastilu dekana fakultete, imenovani 1. 10. 1997, ter Frelih-Matelič,
dipl.prav. Ljubljana, Glavarjeva ulica 16, ki
kot tajnik fakultete zastopa fakulteto na podlagi sklepov organov in pooblastila dekana,
imenovan 2. 10. 1995.

salo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5632528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Stanič Milojka, razrešena 28. 2.
1998; direktor Debeljak Alojzij, Ljubljana,
Kranjčeva 4, imenovan 1. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
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jeva 8, Ljubljana, vstop 1. 12. 1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Dittrich Aleš, Ljubljana, Kersnikova
11, imenovan 1. 12. 1997, kot poslovodja
zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi.
Rg-205000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00629 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa KORA-C, družba za poslovni consulting in posredovanje, d.d., Ljubljana,
sedež: Mladinska 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21078/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in zastopnika ter sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5716683
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Rožac Bojanu, ki je bil razrešen
7. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52473 Dejavnost papirnic.
Sklep skupščine z dne 7. 4. 1997, da
se osnovni kapital z vložki poveča za
2,000.000 SIT.
Rg-205001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06943 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ETA, živilska industrija, d.d., sedež:
Kajuhova pot 4, 1240 Kamnik, pod vložno št. 1/02763/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članice nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5049237
Članica nadzornega sveta: Pinterič Viktorija, izstopila 20. 11. 1997; Sivec Sonja,
vstopila 20. 11. 1997.
Rg-205004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01598 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, sedež: Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01566/05
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5085063008
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopniki Pučko Danijel, prof.dr., Fabjančič
Zarjan, prof.dr., in Vahčič Aleš, prof.dr., razrešeni 1. 10. 1997; zastopniki Trošt Ferdinand, prof.dr., Dragomer, Laze 16, ki kot
dekan zastopa fakulteto v skladu z zakonom
o visokem šolstvu in statutom Univerze v
Ljubljani, Malačič Janez, prof.dr., Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta XXI/8, ki kot prodekan
za študijske zadeve zastopa fakulteto v skladu z zakonom in statutom po pooblastilu
dekana fakultete, Prašnikar Janez, prof.dr.,
Ljubljana, Dunajska cesta 319a, ki kot prodekan za znanstveno-raziskovalno delo zastopa fakulteto v skladu z zakonom in statutom po pooblastilu dekana fakultete, in Mramor Dušan, Ljubljana, Lampetova ulica 8, ki
kot prodekan za gospodarske zadeve za-

Rg-205005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07421 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa TIJAN, zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o., Domžale, sedež: Radio Cesta
8, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/05550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5347629
Firma: TIJAN, zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TIJAN, d.o.o.
Sedež: 1230 Trzin, Motnica 7a
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.
Rg-205006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01481 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE – DATA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19329/00 vpi-

Rg-205007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05246 z dne 23. 4. 1998 pri subjektu
vpisa JOK’ N’ STOK, Podjetje za opravljanje intelektualnih storitev, založništvo in
trgovinsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Rožna dolina, C. III/18, sedež: Rožna dolina, C. III/18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11759/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža ter
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5541522
Firma: JOK’ N’ STOK’, Podjetje za
opravljanje intelektualnih storitev, založništvo in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kongresni
trg 13
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
Rg-205009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05198 z dne 23. 4. 1998 pri subjektu
vpisa GRIFON, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Cesta 4. maja 18,
1380
Cerknica,
pod
vložno
št.
1/27714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5938112
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
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industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo.
Rg-205010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02377 z dne 23. 4. 1998 pri subjektu
vpisa HYPO-LEASING, podjetje za financiranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103,
sedež: Dunajska 103, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24974/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
6938/97 zaradi osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5834163
Osnovni kapital: 517,728.000 SIT.
Rg-205012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01607 z dne 23. 4. 1998 pri subjektu
vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
pomorstvo in promet, sedež: Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01566/22 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5085063025
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Jakomin Liviju, ki je bil razrešen
1. 11. 1997.
Rg-205014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05188 z dne 23. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTROPLASTIKA POKOVEC,
Podjetje za proizvodnjo in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Velebitska 8, sedež: Velebitska 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5446171
Firma: SIMAX, Podjetje za proizvodnjo in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SIMAX, d.o.o.
Rg-205016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07283 z dne 23. 4. 1998 pri subjektu
vpisa PE.TE.ZE, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pot v Mlake 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04466/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5324980
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
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transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-

strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-205017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05422 z dne 23. 4. 1998 pri subjektu
vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o., Cerknica, podjetje za proizvodnjo in promet
pohištva ter opreme, sedež: Cesta 4. maja 18, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/10177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5452554
Ustanovitelji: BREST POHIŠTVO, Podjetje za proizvodnjo in promet pohištva in
opreme, d.o.o., Cerknica, C. 4. maja 18,
izstopilo 17. 9. 1997, in INKA, Družba za
investicije in financiranje, d.d., Črni kal,
Predloka 25, izstopila 25. 9. 1997; Strohsack Mitja, Rakek, Cesta pod Tičnico 15,
vložil 60,419.503,20 SIT, Petan Miran,
Cerknica, Cesta na jezero 14, vložil
20,139.834,40 SIT, in Lovko Toni, Cerknica, Gasparijeva 3, vložil 20,139.834,40 SIT
– vstopili 7. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-205018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06264 z dne 22. 4. 1998 pod št. vložka 1/30489/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1233670
Firma: ZAVOD ZA RAZVOJ ČLOVEKOVIH VREDNOT, zavod za razvijanje in dvigovanje kakovosti človeškega življenja
v fizičnem, umskem in duhovnem smislu, Ljubljana
Skrajšana firma: ZAVOD ZA RAZVOJ
ČLOVEKOVIH VREDNOT, LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1113 Ljubljana, Bratovševa
ploščad 27
Osnovni kapital: 2,070.000 SIT
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salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Pri vpisu podatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Ustanovitelj: Ravi Shanker Ramanay,
19,39 th A-cross, 11 th Main Rd, 4 th
I-block, Bangalore, Jayanagar, vstop 21. 9.
1997, vložek 2,070.000 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Gregl Katja, Ljubljana, Cesta v Pečale 46, imenovana 21. 9. 1997, kot v.d. direktorja zavoda zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 75120
Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja,
kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80230 Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85311 Dejavnost domov za starejše;
85315 Druge oblike institucionalnega varstva; 85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 93022 Dejavnost kozmetičnih

Rg-205019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06984 z dne 22. 4. 1998 pri subjektu
vpisa NACIONAL, podjetje za zastopanje,
prodajo, proizvodnjo in servis, d.o.o., sedež: Celovška 189, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5474752
Firma: NACIONAL, podjetje za zastopanje, prodajo, servis in konsalting,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NACIONAL, d.o.o.,
Ljubljana
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Djenić Nenad, Ljubljana, Brodarjev
trg 13, ki od 4. 12. 1997 zastopa družbo
brez omejitev kot posamični zastopnik za
posle v vrednosti do 500.000 SIT, glede
poslov v vrednosti nad navedenim zneskom
pa skupaj z namestnikom direktorja Zubonja Mijom, ter zastopnik Zubonja Mijo, Ljubljana, Archinetova ulica 3, imenovan 4. 12.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev kot
posamični zastopnik za posle v vrednosti od
500.000 SIT, glede poslov v vrednosti nad
navedenim zneskom pa skupaj z direktorjem Djenić Nenadom.
Rg-205023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05274 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa BS, Podjetje za grafično oblikovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Gosposka 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5809398
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovin-

Rg-205022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05222 z dne 22. 4. 1998 pri subjektu
vpisa DE MARCO, poslovno in finančno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodnikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5945119
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-205026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07172 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa BAM-BAM, trgovina in transport,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zasavska c. 121,
1000 Ljubljana,
pod
vložno
št.
1/09306/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5437890
Ustanovitelji: Kovač Brane, Ljubljana-Črnuče, Zasavska c. 121, in Kovač Milena,
Nova vas, Benete 4, ki sta vstopila 20. 8.
1990 in vložila po 553.000 SIT, ter
BAM-BAM TRGOVINA IN TRANSPORT,
d.o.o., Ljubljana, Zasavska c. 121, ki je
vstopila 12. 12. 1996 in vložila 476.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
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hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo 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 mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-205027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05177 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa IN, Inženiring, d.o.o., Sp. Pirniče 36a,
Medvode, sedež: Spodnje Pirniče 36a,
1215 Medvode, pod vložno št. 1/11063/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5715717
Firma: IN, inženiring, trgovina in zobozdravstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: IN, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
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50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-

no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje, d.n.;
8513 Zobozdravstvena dejavnost.
Rg-205028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04989 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa HYPO-LEASING, podjetje za financiranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103,
sedež: Dunajska 103, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24974/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5834163
Osnovni kapital: 517,728.000 SIT
Ustanovitelj: KARNTNER LANDES-UND
HYPOTHEKENBANK AG, Celovec, Domgasse 5, vstop 27. 1. 1994, vložek
517,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Matična št.: 5300665
Firma: LESNINA RAČUNALNIŠKI
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53
Skrajšana firma: LESNINA RI, d.o.o.,
Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petauer Boštjan, razrešen 12. 11.
1997; direktor Pirc Milan, Ljubljana, Fabianijeva ulica 27, imenovan 12. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

tvo v prometu z nepremičninami; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili.
Rg-205029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05311 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa DR. OETKER, Družba za proizvodnjo in prodajo živil, d.o.o., Trzin, sedež:
Na Gmajni 15-17, IOC Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/28978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 1125567
Osnovni kapital: 38,000.000 SIT
Ustanovitelj: DR. AUGUST OETKER
NAHRUNGSMITTEL-FINANZ-UND MANAGEMENT GMBH, Bielefeld, ZR Nemčija,
Lutterstrasse 14, vstop 27. 12. 1996, vložek 38,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01507 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ENERGOKOMERC, notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Dunajska 29,
Ljubljana, sedež: Dunajska 29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10056/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5445507
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klokočovnik Karlo, razrešen 28. 2.
1998; zastopnik Nakić Božo, Ljubljana, Črtomirova ulica 19, imenovan 1. 3. 1998,
kot v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-205032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00914 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa AVTO TRIGLAV, trgovina z avtomobili in deli, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 122, 1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21506/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5825482
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo.
Rg-205033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06910 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa
LESNINA
RAČUNALNIŠKI
INŽENIRING, d.o.o., sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03905/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Rg-205034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05245 z dne 20. 4. 1998 pri subjektu
vpisa HURWITS, tovarna nogavic, d.o.o.,
Kočevska Reka, sedež: Štalcarji n.h.,
1338 Kočevska Reka, pod vložno št.
1/18493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:
Matična št.: 5613647
Ustanovitelj: INTERSOCKS S.R.L., izstop
28. 4. 1997; INTERSOCKS S.P.A., Paludi,
Pieve d Alpago(B/L), Via Zona.in., vstop
28. 4. 1997, vložek 49,064.638,72 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Pri vpisu podatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.
Rg-205040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00898 z dne 1. 4. 1998 pri subjektu vpisa LOREN LINE, d.o.o., Ljubljana, Štajerska 66, trgovina in storitve, sedež: Štajerska 66, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5715385
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-

Rg-205041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07387 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa GENERALI SKB, Zavarovalnica,
d.d., Ljubljana, sedež: Kržičeva ulica 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09815/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5186684
Vpiše se sklep o povečanju osnovnega
kapitala za 486,000.000 SIT.
Rg-205042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00121 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA,
d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska 29,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5171555
Skrajšana firma: MLADINSKA KNJIGA
TRGOVINA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: članica uprave Mekiš Vlasta, razrešena 6. 11.
1997; član uprave Perčič Tomaž, Kranj, Britof 421, imenovan 5. 12. 1997, zastopa
družbo z omejitvijo, da posle, katerih vrednost presega 200.000 DEM v tolarski protivrednosti na dan sklenitve, sklepa v soglasju z generalnim direktorjem.
Rg-205044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03858 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa A.C.S., podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Osenjakova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16162/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5576016
Osnovni kapital: 5,544.000 SIT
Ustanovitelja: Prolič Miroslav, Ljubljana,
Osenjakova 4, in Kranjc Dušan, Ljubljana,
Žaucerjeva 19, vstopila 24. 3. 1992, vložila po 2,772.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-205045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03691 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa KOMPRESORJI LANGUS, prodaja
in servis kompresorjev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Lepi pot 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
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Rg-205055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09546 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ORBIT, Inženiring, d.o.o., Linhartova 62, Ljubljana, sedež: Linhartova 62,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanovitelja in
zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5333865
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Plestenjak Bojan, Ljubljana,
Linhartova 62, vstop 19. 2. 1990, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kavčič Plestenjak Vida, izstop 26. 5.
1994.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Kavčič Plestenjak Vidi, ki je bila
razrešena 26. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06665 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa OBEJA, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Pot na Hreše 3e, 1260
Ljubljana Polje, sedež: Pot na Hreše 3e,
1260 Ljubljana Polje, pod vložno št.
1/24466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naslova sedeža
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5840589
Firma: OBEJA, zastopanje in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: OBEJA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Papirniški
trg 17
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-205056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05846 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa ROD, podjetje za ekonomske, organizacijske, tehnološke in posredniške storitve, d.o.o., sedež: Gostičeva 85, 1235 Nožice, Radomlje, pod vložno št. 1/02492/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5299764
Ustanovitelj: Ocepek Aleš, izstop 29. 5.
1997; ROD, Podjetje za ekonomske, organizacijske, tehnološke in posredniške storitve, d.o.o., Radomlje, Nožice, Gostičeva
85, vstop 29. 5. 1997, vložek 4,283.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00694 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu
vpisa SCHINDLER SERVICE, d.o.o., podjetje za inženiring, montažo in servis dvigal in premičnih stopnic, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5752361
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelj: ELMOS, d.o.o., izstop
24. 9. 1997; SCHINDLER AUFZUGE AG,
Ebikon, CH 6030 Ebikon, vstop 29. 4.

Matična št.: 1193953
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška ulica 2.
Rg-205050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03042 z dne 25. 3. 1998 pri subjektu
vpisa TECHEM, merilna tehnika, d.o.o. –
TECHEM Messtechnik GesmbH, sedež:
Njegoševa cesta št. 23, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27554/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5924294
Osnovni kapital: 8,414.535 SIT
Ustanovitelj: TECHEM MESSTECHNIK
GESELLSCHAFT MBH, Innsbruck, St. Bartlmae št. 2a, vstop 8. 11. 1995, vložek 8,
414.535 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

1994, vložek 1,968.506,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00620 z dne 13. 5. 1998 pri subjektu
vpisa KLAS-EX, Trgovsko in kmetijsko
podjetje, V dolini 61, Ljubljana, sedež: V
dolini 56a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06245/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5403154
Firma: KAS-EX, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Pražakova 12
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dovič Rajko in Cukjati Janez-Rafael, izstopila 23. 12. 1998; Sladič
Zemljak Pavla in Sladič Jorg, oba iz Ljubljane, Pražakova 12, vstopila 23. 12. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dovič Rajko, razrešen 23. 12. 1997;
direktor Zemljak Anton, Ljubljana, Pražakova 12, imenovan 23. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55510 Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 61100 Pomorski promet;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnsti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s
holding družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-205062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00927 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu
vpisa PLATANA, podjetje za proizvodnjo,
storitve, gostinstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Wolfova 5/I, 1000 Ljub-
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Prša Renata, razrešena 23. 2.
1998; zastopnik Nikolić Sašo, imenovan
23. 2. 1998, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-

nosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74600 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je dovoljeno samo varovanje.
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ljana, pod vložno št. 1/18742/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5641667
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hace Milan, ljubljana, Prešernova 17, vstop 30. 3. 1992, vložek
11,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 1. 1998.
Rg-205066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01357 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa AVALEAS, družba za leasing, financiranje in trgovino, d.o.o., sedež: Trdinova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo organizacijske oblike,
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5935539
Ustanovitelj: AVABANK GMBH, Dunaj,
Operngasse 2, vstop 16. 2. 1996, vložek
60,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor dr. Schellander Kristijan, razrešen
16. 2. 1998; direktor Rudolf Fric, Dunaj,
Baumeistergasse 48-50, imenovan 16. 2.
1998, zastopa družbo skupno z drugim direktorjem ali s prokuristom.
Rg-205068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01424 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ST-STORITVE TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Privoz 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, deleža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5699134
Ustanoviteljica: Bjedov Silva, Ljubljana,
Cesta XIX/11, vstop 27. 9. 1992, vložek
2,299.536 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bjedov Timošenko, izstop 10. 3. 1998.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 3. 1998.
Rg-205069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01440 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa OMEGA 99, družba za trgovino in
druge storitvene dejavnosti, d.o.o., Tržaška 76, Ljubljana, sedež: Tržaška 76,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18456/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova, ustanovitelja in zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5671817
Firma: OMEGA 99, družba za trgovino
in druge storitvene dejavnosti, d.o.o., Fabianijeva 33, Ljubljana
Skrajšana firma: OMEGA 99, d.o.o., Fabianijeva 33, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Fabianijeva 33
Ustanovitelj: Prša Renata, izstop 22. 2.
1998; Nikolić Sašo, Ljubljana, Kosovelova
ulica 9, vstop 22. 2. 1998, vložek
760.441,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01687 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa MMCAR, podjetje za avtousluge in
posredništvo, d.o.o., sedež: Topniška c.
35, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27892/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, ustanovitelja, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5936802
Sedež: 1000 Ljubljana, Bizoviška cesta 35
Ustanovitelj: Miklič Mirko, izstop 18. 2.
1998; Vukelić Mladen, Ljubljana, Delavska
15, vstop 18. 2. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miklič Mirko, razrešen 18. 2. 1998;
direktor Vukelić Mladen, imenovan 18. 2.
1998.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 2. 1998.
Rg-205073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01701 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu
vpisa OBEJA, zastopanje in posredovanje, d.o.o., sedež: Papirniški trg 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in naziva
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5840589
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jalovec Stanko, Ljubljana Polje, Pot na Hreše
3e, razrešen 16. 2. 1998 kot direktor in
imenovan za prokurista in direktorica Jalovec Barbara, Ljubljana, Pot na Hreše 3e,
imenovana 16. 2. 1998.
Rg-205075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01779 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ELAS, podjetje za elektroniko, avtomatiko in transportne sisteme, d.o.o., sedež: Peske 4a, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/03784/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5326435
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 7122
Dajanje vodnih plovil v najem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1998.
Rg-205076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02003 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu
vpisa AKROPOLA, podjetje za trgovino,
marketing in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Cesta 13. julija 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
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bo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanovitelja, deleža in zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1191110
Firma: AMBIGRAS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: AMBIGRAS, d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, Opekarna 13a
Osnovni kapital: 2,111.500 SIT
Ustanovitelj: Gašperšič Robert, izstop
2. 4. 1998; Klemenc Rajko, Trbovlje, Opekarna 13a, vstop 2. 4. 1998, vložek
2,111.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gašperšič Robert, razrešen 3. 4.
1998; direktor Klemenc Rajko, imenovan
3. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 15200 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 15310 Predelava
in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in maščob;
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 15430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 15720 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 15850
Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja
in kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja
etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 15950 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva;
15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 26610 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte; 26650
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 28520
Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
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ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-

no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240 Cestni tovorni
promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-205079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02019 z dne 11. 5. 1998 pri subjektu
vpisa RIMA, podjetje za razvoj, inženiring, montažo in arhitekturo, d.o.o., Dunajska 105, Ljubljana, sedež: Dunajska
105, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03415/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, naslova družbenikov in zastopnikov ter družbene pogodbe in spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Rg-205080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02245 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu
vpisa LIRTANA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30230/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova sedeža, ustanovitelja,
zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 1244647
Firma: WAQ, podjetje za gradbeni engineering, strojništvo, proizvodnjo, in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: WAQ, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gubčeva 23
Ustanovitelj: LERONA, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstop
14. 4. 1998; Vizler Vinko, Ljubljana, Oražnova ulica 1, vstop 14. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 14. 4. 1998;
direktor Vizler Vinko, imenovan 14. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
6023 Drug kopenski potniški promet.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 4. 1998.

Rg-205083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02295 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu
vpisa SOP – INTERNATIONAL, Specializirano podjetje za industrijsko opremo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 111a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5866421
Sedež: 1000 Ljubljana, Ilovški štradon 22
Osnovni kapital: 25,249.000 SIT
Ustanovitelji: DOC, d.o.o., Ljubljana, Celovška 111a, vložil 16,832.666 SIT, ter Mavsar Breda, Krško, Nikole Tesle 12, in Bogovič Pavel, Ljubljana, Vinterca 39, vložila
po 4,208.167 SIT – vstopili 20. 10. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 4. 1998.
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Matična št.: 5316103
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Lorbar Emil, Ljubljana, Reboljeva 1, in Ratej Nataša, Ljubljana, Juvanova 23, vstopila 19. 2. 1990, vložila po
1,666.000 SIT, ter Ratej Iztok, Ljubljana,
Juvanova 23, vstopil 22. 6. 1992, vložil
1,688.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Ratej Nataša, ki zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja,
imenovana 19. 2. 1990, in direktor Ratej
Iztok, ki zastopa družbo brez omejitev, imenovan 22. 6. 1992.
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74201 Geodetsko, 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 svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1998.

Rg-205082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02267 z dne 12. 5. 1998 pod št. vložka 1/30544/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1294091
Firma: HYPO NEPREMIČNINE, poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HYPO NEPREMIČNINE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 103
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KARNTNER LANDES- UND
HYPOTHEKENBANK A.G., Celovec, St.
Veiter Strasse 34, vstop 6. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Špan Božidar, Planina 39a, in prokurist Kircher Josef, Liebenfels, Waggendorf
50, imenovan 6. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Pri vpisu firme ustanovitelja so bile tuje
črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da
so bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-205085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02336 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu
vpisa VIMIKO PLUS, industrijska avtomatizacija, d.o.o., Ljubljana, C. na Vrhovce
33, sedež: Cesta na Vrhovce 33, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04044/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanovitelja, zastopnika, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5874009
Firma: SILON, industrijska avtomatizacija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SILON, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: Koprivnikar-Bobek Milena,
izstop 7. 4. 1998; Erklavec Miha, Portorož,
Sončna pot 15, vstop 7. 4. 1998, vložek
750.980 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Koprivnikar-Bobek Milena, razrešena 9. 4. 1998; direktor Erklavec Miha,
imenovan 9. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 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; 4531 Električne inštalacije; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
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Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7415 Upravljanje s holding družbami.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1998.
Rg-205086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02363 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu
vpisa STANDOM ENGINEERING LOBODA, Gospodarjenje in vzdrževanje stanovanjskih hiš, k.d., Ljubljana, sedež: Hudovernikova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16465/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5575494
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseskega
ulica 25
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-205088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02575 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu
vpisa CONSTANTIA MT & D, d.o.o., revizijska družba, sedež: Vilharjeva 27,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1293940
Dejavnost, izbrisana 7. 5. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 5. 1998.
Rg-205089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06296 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa
COSULICH
INTERNATIONAL,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 122,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19658/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5665337
Firma: COSULICH INTERNATIONAL,
trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: COSULICH INTERNATIONAL, d.o.o.
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Sedež: 1000 Ljubljana, Gornji Rudnik IV/1
Osnovni kapital: 19,465.116 SIT
Ustanovitelj: COSULICH GROUP SPA,
Trst, Via Crispi 7, vstop 23. 2. 1995, vložek
19,435.116 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 15. 5. 1998: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost.
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-

belo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 12. 1997.
Rg-205091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02452 z dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa FILC TRADE, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Mengeš, sedež: Slovenska cesta 40, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/26869/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni sklep
Srg 4872/97 – spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5911311
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 7. 1997.
Rg-205092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00895 z dne 5. 5. 1998 pri subjektu
vpisa GRAND HOTEL UNION, d.d., sedež:
Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5001153
Člani nadzornega sveta: Pipan Jože,
Škerbinc Otmar, Milevoj Boris – zunanji
član, Golovrški Dušan – zunanji član in Pristovnik Milan – zunanji član, izstopili 29. 1.
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Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7481 Fotografska dejavnost.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1997.

sodišča spremembo firme, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5752728
Firma: BRAINTEC, podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: BRAINTEC, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52740
Druga popravila, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing); 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 12. 1997.
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1998; Ambrož Roman, Čarman Simona,
Gorjup Ada, Prijatelj Marko, Podvršan Jože
in Škerbinc Otto, vstopili 29. 1. 1998.
Sprememba statuta z dne 29. 1. 1998.
Rg-205095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02271 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa
VETERINARSKA
POSTAJA
LJUBLJANA, d.o.o., Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni
log 47a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28346/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, skrajšano firmo, spremembo ustanoviteljev, osnovni kapital, spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5959136
Skrajšana
firma:
VETERINARSKA
POSTAJA LJUBLJANA, d.o.o.
Osnovni kapital: 17,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Veterinarski zavod Ljubljanske regije, p.o., Grosuplje, Taborska c.
32, izstopil 16. 4. 1998; Mestna občina
Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstopila
16. 4. 1998, vložila 17.502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Briški France, Ljubljana, Ulica Marije Hvaličeve 26, imenovan 16. 4. 1998,
zastopa družbo kot v.d. direktorja brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 01420
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85200 Veterinarstvo.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 02104/1996 z dne 4. 10. 1996.
Rg-205096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06140 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa A.D.M. TRADE, podjetje za mednarodno in notranjo trgovino, d.o.o., sedež: Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28420/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5952930
Firma: ADM TRADE, podjetje za mednarodno in notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ADM TRADE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 6024
Cestni tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 1. 1998.
Rg-205097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06413 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa FINFORM, ekonomska propaganda in finančni inženiring, d.o.o., sedež:
Šlandrova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26192/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5889952

Rg-205098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02099 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ELISA, Podjetje za opravljanje storitev v cestnem prometu, d.o.o., Trubarjeva 5a, Domžale, sedež: Trubarjeva 5a,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/11006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 8670/94 –
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5458811
Osnovni kapital: 3,165.000 SIT
Ustanovitelj: Smolnikar Igor, Domžale,
Žnidaršičeva 13, Vir, vstop 28. 1. 1991,
vložek 3,165.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06864 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa BRAINCON TEHNOLOGIES SL,
d.o.o., podjetje za sodobne tehnologije,
Stegne 21, Ljubljana, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22146/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-205101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06963 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa KEMOSTIK, Tovarna lepil in kemičnih izdelkov, d.d., Molkova pot 10, Mekinje, Kamnik, sedež: Molkova 10, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/02160/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5043492
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Križelj Ciril, Komenda, Mlaka 38c, razrešen
12. 11. 1997 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-205102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06780 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu
vpisa EXIMERA, veletrgovina, d.o.o., sedež: Žorgova 64, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15654/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5571995
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Jovanovski Mirka, vstopila
14. 11. 1991, vložila 904.000 SIT, Bahovec Marija, vstopila 14. 11. 1991, vložila
304.000 SIT, in Jovanovski Aleksander,
vstopil 19. 11. 1997, vložil 300.000 SIT,
vsi iz Ljubljane, Žorgova 46, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
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ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
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na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 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 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-205103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06242 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu vpisa MONTY, podjetje za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pokopališka 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17358/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, naslova ustanovitelja, naslova zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5606055
Firma: MONTY, podjetje za izvajanje
zaključnih del v gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: MONTY, d.o.o.
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Na brezno 20
Ustanovitelj: Horvat Tomaž, Brezovica pri
Ljubljani, Na brezno 20, vstop 31. 1. 1992,
vložek 1,051.189,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Horvat Tomaž, imenovan 31. 1.
1992, zastopa družbo brez omejitev, in zastopnica Bozovičar Mirjam, imenovana 6. 6.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev kot
namestnica direktorja, oba z Brezovice pri
Ljubljani, Na brezno 20.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1997.
Rg-205104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05903 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu
vpisa STROJBETON, Proizvodnja strojne
opreme za gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kajuhova 20, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18310/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5673496
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova 64
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili.
Rg-205106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01446 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa INTERTRADE ITA, podjetje za zastopanje tujih firm, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05469/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in članov nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5111978
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sušnik Anton, razrešen 24. 2. 1998;
član uprave Pance Franc, Ljubljana, Viška c.
54a, imenovan 24. 2. 1998, zastopa družbo
kot namestnik člana uprave brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Knapič Danijela
in Papler Janez, izstopila 16. 1. 1998; Bohnec Franc, Babšek Franc in Pance Franc,
izstopili in ponovno vstopili 16. 1. 1998;
Kecman Dušan in Jelenc Matija, vstopila
16. 1. 1998.
Rg-205108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05849 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa SORG, podjetje za upravljanje in
promet z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pražakova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28953/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5997283
Ustanoviteljica: Simcic Alessandro, Simcic Giorgio in Simcic Paolo, izstopili 30. 4.
1997; Sladič-Zemljak Pavla, Ljubljana, Pražakova 12, vstopila 16. 12. 1996, vložila
6,756.756,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04431 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ABC TGM, trgovina, gostinstvo in
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Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov

v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
storitve, d.d., Trbovlje, Globušak 6, sedež: Globušak 6, 1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/06855/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5095646
Člani nadzornega sveta: Burja Saša in Alauf
Marjan, izstopila 2. 6. 1997; Vozelj Milan, izstopil in ponovno vstopil 2. 6. 1997; Marovt
Boštjan in Štukelj Emil, vstopila 2. 6. 1997.
Sprememba statuta z dne 2. 6. 1997.
Rg-205110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05586 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa VETIS, veletrgovina in servis, d.o.o.,
Ljubljana, Kriva pot 18, Spodnji Kašelj,
sedež: Kriva pot 18, Spodnji Kašelj,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5575788
Firma: VETIS, veletrgovina in servis,
d.o.o., Ljubljana, Vevška 52
Skrajšana firma: VETIS, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vevška 52
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302

Rg-205112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06132 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa INTERTURS, podjetje za prevozne
storitve in trženje, d.o.o., Aljaževa 7,
1000 Ljubljana, sedež: Aljaževa 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18522/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5645107
Firma: INTERTURS, podjetje za prevozne storitve in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERTURS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Plešičeva 35.
Rg-205113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06324 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa DOMO, promet nepremičnin, blaga in storitev, d.o.o., Goričane 11a, Medvode – podružnica Ljubljana, sedež: Ulica Majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07510/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5397618002
Firma: DOMO, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. – podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: DOMO, d.o.o. – podružnica Ljubljana
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-205114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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97/06323 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa DOMO, promet nepremičnin, blaga in storitev, d.o.o., Goričane 11a, Medvode, sedež: Goričane 11a, 1215 Medvode, pod vložno št. 1/07510/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5397618
Firma: DOMO, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMO, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-205119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01101 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa SVOBODNA MISEL, družba za založništvo in finance, d.d., Ljubljana, sedež: Dvoržakova 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24726/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5816025
Člani nadzornega sveta: Tepina Jože,
Braniselj France, izstopila 17. 2. 1998; Žokalj Jesih Bojana, izstopila in ponovno vstopila 17. 2. 1998, Bregar Rudi in Klanšek
Maksimiljan, vstopila 17. 2. 1998.
Rg-205121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02312 z dne 15. 5. 1998 pod št. vložka 1/30563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo pooblaščenko s temile
podatki:
Matična št.: 1294156
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Firma: DOMEL HOLDING, Družba
pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: DOMEL HOLDING,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Osnovni kapital: 487,335.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem
seznamu, vstopili 19. 3. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Markelj Aleš, Selca, Log 77, imenovan 24. 3. 1998.
Člani nadzornega sveta: Benedičič Minka, Torkar Zvonimir Slavko, Dolenc Urban,
Rejec Jožica, Zgaga Stane – predsednik in
Tušek Milan, vstopili 19. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-205124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00394 z dne 20. 5. 1998 pri subjektu

vpisa ERPIČ INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Smerdujeva 20, sedež: Smerdujeva
20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08319/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5417708
Ustanovitelj: Erpič Milan, Ljubljana, Smerdujeva 20, vstop 15. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Erpič Cvetka Terezija, izstop 21. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 1. 1998.
Rg-205127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02508 z dne 19. 5. 1998 pod št. vložka 1/30586/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1294482
Firma: ECO-LUX DTM INTERNATIONAL, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31
Skrajšana firma: ECO-LUX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurkovič David, Ljubljana,
Magajnova 26, vstop 20. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jurkovič David, imenovan 20. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega
tipa; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
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po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9304 Pogrebne storitve.

giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3650 Proizvodnja igralskih pripomočkov in igrač; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
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no opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

Rg-205602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06239 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ELMARS, d.o.o., podjetje za trgovino, storitve, inženiring, uvoz in izvoz, Livarska 5, 1240 Kamnik, sedež: Livarska
5, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/23251/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5787599
Firma: ELMARS, podjetje za trgovino,
storitve, inženiring, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Lukovica 27a, 1225 Lukovica pri Domžalah
Skrajšana firma: ELMARS, d.o.o., Lukovica
Sedež: 1225 Lukovica pri Domžalah,
Lukovica 27a
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 11. 1997.
Rg-205607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06023 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO HIEROGLIF, podjetje za založništvo, prodajo in nakup avtorskih del
ter posameznih umetniških del..., d.o.o.,
Simona Jenka 12, Domžale, sedež: Simona Jenka 12, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/08315/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5407788
Dejavnost, izbrisana 18. 5. 1998: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 361 Proizvodnja pohištva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 511 Posredništvo; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 652 Drugo finančno posredništvo; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
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mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 9. 1997.

je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01358/00883-1998 z dne 5. 1. 1998.

Rg-205614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00054 z dne 20. 5. 1998 pri subjeku vpisa MIZARSTVO TRNOVO, p.o.,
Ljubljana, Trnovski pristan 20a, sedež:
Trnovski pristan 20a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00013/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in pooblastila zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5144167
Firma: MIZARSTVO TRNOVO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 19,900.000 SIT
Ustanovitelji: Mestni ljudski odbor Ljubljana, izstopil 2. 10. 1997; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložila 10,490.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vložil
1,990.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
1,990.000 SIT, Gorjup Janez, Medvode,
Škofjeloška cesta 17, vložil 330.000 SIT,
Jaredič Ivan, Ljubljana, Trebinjska 8, vložil
320.000 SIT, Kraljič Ivan, Ljubljana, Ižanska cesta 270, vložil 320.000 SIT, Škulj
Stane, Velike Lašče 104, vložil 330.000
SIT, Brkič Safet, Ljubljana, Delakova 43,
vložil 290.000 SIT, Švara Robert, Ljubljana, Velika čolnarska 19a, vložil 200.000
SIT, Švigelj Marko, Ig pri Ljubljani, Sarko 5,
vložil 160.000 SIT, Tomšič Tone, Ljubljana,
Nusdorferjeva 5, vložil 290.000 SIT, Šubic
Alenka, Ljubljana, Soussenska 4, vložila
210.000 SIT, Šubic Marko, Ljubljana, Soussenska 4, vložil 290.000 SIT, Urana Martin,
Ljubljana, Gregorčičeva 4, vložil 320.000
SIT, Vrhovec Ivanka, Dobrova, Vrti 12, vložila 320.000 SIT, Rogelj Matjaž, Ljubljana,
Veliki Štradon 1, vložil 1,800.000 SIT, Gjurin Matej, Ljubljana, Tesarska 8, vložil
200.000 SIT, in Fortuna Franc, Ljubljana,
Baznikova 17, vložil 50.000 SIT – vstopili
2. 10. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rogelj Matjaž, ki od 2. 10. 1997 zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-

Rg-205616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01520 z dne 25. 5. 1998 pri subjektu
vpisa LUIN COM-MERS, podjetje za ekonomsko in poslovno svetovanje ter trgovinsko zastopanje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Palmejeva ul. 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o pripojitvi
k d ružbi EXPORT-IMPORT TRADE, d.o.o.,
Ljubljana (1/20282/00), s temile podatki:
Matična št.: 5408318
Pripojitev
prevzete
družbe
LUIN
COM-MERS, d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 22,
k prevzemni družbi EXPORT-IMPORT TRADE,
d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 22, vl. št.
1/20282/00 (prenos sedeža v Koper, Vegova 6), po pripojitveni pogodbi z dne 31. 12.
1997. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-205624
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06604 z dne 27. 5. 1998 pri subjektu
vpisa DVG – LIFT TRADE, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Šlandrova 2, Ljubljana-Črnuče, sedež: Šlandrova 2, 1231
Ljubljana-Črnuče,
pod
vložno
št.
1/16367/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5591708
Firma: DVG – LIFT TRADE, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Ustanovitelji: Colarič Peter, Ljubljana,
Srebrničeva 40, vložil 311.865 SIT, in Milič
Marko, Ljubljana, Zupanova 4, vložil
252.540 SIT – vstopila 3. 2. 1992, Boh
Alojz Slavko, Ljubljana, Presetnikova ul. 3,
Pirjevec Mitja, Portorož, Lepa cesta 15, in
Bostič Dušan, Ljubljana, Komanova 19, vložili po 311,865 SIT, vstopili 10. 9. 1994 –
odgovornost: ne odgovarjajo; Erzar Andrej,
izstopil 17. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 1. 1997.
Rg-205641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02427 z dne 21. 5. 1998 pod št. vložka 1/30596/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1294326
Firma: RAČUNOVODSKA DRUŽBA,
podjetje za računovodske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RAČUNOVODSKA
DRUŽBA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Rg-205679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02337 z dne 26. 5. 1998 pri subjektu
vpisa IMOLES, d.o.o., industrija, montaža in obdelava lesa, Sneberska 64a,
Ljubljana, sedež: Sneberska 64a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25344/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanovitelja, zastopnika in naziva
družbene pogodbe, spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5841488
Firma: IMOLES, proizvodnja lesenih
izdelkov in storitve, d.o.o.
Ustanoviteljica: Indof Matjaž, izstop
17. 4. 1998; Miklavič Helena, Ljubljana,
Sneberska cesta 64a, vstop 17. 4. 1998,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Indof
Matjaž, razrešen 17. 4. 1998; Miklavič Boris, Ljubljana Polje, Sneberska 64a, razrešen 17. 4. 1998 kot družbenik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Miklavič Helena, imenovana 17. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 4. 1998.

Firma: KONCIZA, trgovina, posredovanje, predelava, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: KONCIZA, d.o.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Medvoška cesta 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bitenc Franc, Medvode, Medvoška cesta 10, vstop 12. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bitenc Franc, imenovan 12. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo.
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Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Koprivnikar Marta, Senožeti 60a, vstop 17. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ribar Damjan, Idrija, Vojkova 19, imenovan 17. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-205647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09598 z dne 25. 5. 1998 pri subjektu
vpisa IMTRAK, zastopstva in trgovina,
d.o.o., Grosuplje, Perovo 29, sedež: Perovo 29, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/24168/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5811864
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Svetelšek Borut, Grosuplje,
Perovo 29, vstop 8. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09617 z dne 25. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ELMEG, podjetje za izvajalski inženiring, marketing in trgovino, p.o., sedež: Ljubljanska 26, 1293 Šmarje Sap,
pod vložno št. 1/07620/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in ustanovitelja s
temile podatki:
Matična št.: 5391261
Firma: ELMEG, podjetje za izvajalski
inženiring, marketing in trgovino, d.o.o.,
Ljubljanska 26, Šmarje Sap
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelja: Škrjanec Alojzij Janez,
Šmarje Sap, Ljubljanska 26, vstop 19. 6.
1990, vložek 1,148.000 SIT, in Škrjanec
Božidar, Ljubljana, Potokarjeva 69, vstop
17. 12. 1994, vložek 492.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01465 z dne 22. 5. 1998 pri subjektu vpisa HAM, podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz, inženiring, marketing, zastopanje, proizvodnjo dejavnost, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, Kolezijska 23, sedež: Kolezijska 23, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07100/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5376491
Firma: HAM, reklamni napisi, d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska 59
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 3. 1998.

Rg-205682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02880 z dne 26. 5. 1998 pri subjektu
vpisa PING, družba za inženiring, svetovanje in posredovanje, d.o.o., sedež: Levčeva 9, 1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/04811/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5853931
Ustanoviteljica: Polak Janez, izstop
20. 5. 1998; Polak Mirjana, Bled, Kajuhova 32, vstop 14. 12. 1994, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Polak Janez, razrešen 20. 5. 1998;
Polak Mirjana, razrešena 20. 5. 1998 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-205707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01776 z dne 27. 5. 1998 pod št. vložka 1/30626/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1279033

Rg-205719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01790 z dne 26. 5. 1998 pri subjektu
vpisa VOGART, Podjetje za trgovino,
d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, sedež: Cesta v log 20, 1351 Brezovica pri Ljubljani, pod vložno št. 1/21676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5727553
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Voglar Nada, Ljubljana, Privoz 14,
imenovana 19. 3. 1998.
Rg-205747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02770 z dne 19. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ZLATARNA TRBOVLJE, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Ulica 1. junija 35, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/06437/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5048397
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., izstopil 3. 6. 1997, Slovenski odškodninski sklad, d.d., Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in PID KLAS, d.d., izstopili
19. 12. 1997; Drozg Martin, Celje, Na zelenici 8, vložil 27,582.937 SIT, in Vezovišek Franc, Trbovlje, Keršičev hrib 20a, vložil 27,577.478 SIT – vstopila 18. 11.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-205757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04530 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa KL & KL, proizvodnja, storitve, trgovina, zastopanje, d.o.o., sedež: Slomškova 13a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5474981
Osnovni kapital: 1,519.756 SIT
Ustanovitelja: Klinar Ivan, Ljubljana,
Slomškova 13a, vložil 1,215.804 SIT, in
Klinar Jaka, Ljubljana, Velnarjeva 7, vložil
303.952 SIT – vstopila 5. 2. 1990, odgovornost: ne odgovarjata; Klinar Miha in K+K
GMBH INDUSTRIE VERTRETUNG, Stuttgart, Nemčija, izstopila 3. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
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Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-205768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05464 z dne 18. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ABC TEHNOHIT, Trgovsko podjetje na veliko in malo, d.o.o., sedež: 1.
junija 1, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/12357/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5488419
Ustanovitelj: Milovančev Nikola, Trbovlje,
Kešetova 7, vstopil 21. 2. 1997, vložil
62,412.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj in KOMPAS SKLAD 3, d.d., izstopila 7. 7. 1997.
Rg-205775
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05908 z dne 5. 5. 1998 pri subjektu
vpisa TOVARNA POHIŠTVA TRBOVLJE,
Družba za proizvodnjo pohištva, d.d., Trbovlje, Savinjska c. 31, 1420 Trbovlje,
sedež: Savinjska c. 31, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/01024/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta in
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5006406
Člani nadzornega sveta: Bizjak Hermina,
Bokal Franc, Božjak Cveto in Pučnik Janko,
izstopili 21. 10. 1997; Kovač Jože, izstopil
in ponovno vstopil 21. 10. 1997, Kus Tomislav, Tomažič Štefka, Lahajnar Tomaž,
Bradaševič Branimir in Zmrzlak Damjan,
vstopili 21. 10. 1997.
Sprememba statuta z dne 21. 10. 1997,
zapisnik skupščine z dne 21. 10. 1997.
Rg-205790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06592 z dne 26. 2. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID, sedež:
Prušnikova 98, 1210 Ljubljana-Šentvid,
pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5090016000
Ustanoviteljica: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 12. 6.
1997, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Šilc-Marinčič Andreja, Ljubljana,
Resljeva cesta 24, imenovana 18. 10.
1994, kot pomočnica ravnatelja zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Rg-205792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06724 z dne 9. 3. 1998 pri subjektu
vpisa FURLAN, trgovsko in proizvodno
podjetje, k.d., 1291 Škofljica, Dolenjska
cesta 451, sedež: Dolenjska cesta 451,
1291
Škofljica,
pod
vložno
št.
1/09534/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz k.d. v d.o.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-

bah, spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5436508
Firma: FURLAN, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FURLAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Furlan Robert in Furlan Ivica,
izstopila 27. 11. 1997; Furlan Davorin, vstopil 27. 11. 1997, in Furlan Franc, izstopil iz
k.d. in vstopil v d.o.o. 27. 11. 1997, oba s
Škofljice, Dolenjska cesta 451, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Furlan Robert, razrešen 27. 11. 1997;
direktor Furlan Davorin, imenovan 27. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
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mer, Ljutomer, Stari trg 3, vstop 29. 9. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; MIKROKOZMOS, d.o.o., Ljutomer,
Prešernova 7, vstop 29. 9. 1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šoster Goran, Ljutomer, Ulica Jana
Baukarta 30, imenovan 29. 9. 1997, zastopa združenje brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 91110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 91120 Dejavnost strokovnih združenj.
Pri dejavnosti pod šifro 74120 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, združenje ne
opravlja revizijske dejavnosti.

tin, Maribor, Kamniška 8, vložek 10.000
SIT, vstopili 2. 9. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gaber Jože, razrešen 30. 1. 1995;
zastopnica Konrad Nada, razrešena 15. 4.
1992; zastopnik Pintarič Milan, razrešen
4. 3. 1998 in imenovan za direktorja, ki
kot drugi direktor zastopa družbo in sklepa
pravne posle samo ob pisnem soglasju prvega direktorja; direktor Fridau Peter, imenovan 30. 1. 1995, kot prvi direktor zastopa družbo samostojno, posamično in brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, kamna; 26700 Obdelava naravnega kamna; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
63120 Skladiščenje; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 11. 1997.
Rg-205795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06782 z dne 25. 2. 1998 pri subjektu
vpisa KOLIZEJ STARE & DRUŽBENIKI,
uprava denacionaliziranega dela stanovanjsko poslovne stavbe, d.n.o., Ljubljana, sedež: Gosposvetska cesta 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28755/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, deležev in osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5985404
Firma: KOLIZEJ – DUN, družba za stanovanjsko upravljanje in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOLIZEJ – DUN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stare Marija in Stare Leon,
oba iz Ljubljane, Tomšičeva 6, vložila po
745.000 SIT, ter Malerič Jožef, Ljubljana,
Gosposvetska cesta 13, vložil 10.000 SIT
– izstopili iz d.n.o. in vstopili v d.o.o., 3. 10.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

MURSKA SOBOTA
Rg-203003
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 97/00540 z dne 26. 2. 1998
pod št. vložka 1/02339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev gospodarskega interesnega združenja s temile podatki:
Matična št.: 1216163
Firma: PRA – PRLEŠKA RAZVOJNA
AGENCIJA, GIZ
Skrajšana firma: PRA – GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: 9240 Ljutomer, Stari trg 3
Ustanovitelji: Občina Ljutomer, Ljutomer
Vrazova 1, vstop 29. 9. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Občina
Juršinci, Juršinci, Juršinci 6a, vstop 29. 9.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Območna obrtna zbornica Ljuto-

Rg-206000
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 94/01317 z dne 31. 3. 1998
pri subjektu vpisa RADING, Podjetje za
ingenering, proizvodnjo in trgovino, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Trg svobode
12, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01014/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbene pogodbe, družbenikov, poslovnih deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5509548
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelji: STANOVANJSKA ZADRUGA RADGONA, Gornja Radgona, p.o., izstop 30. 12. 1994; Gaber Jože, izstop
26. 12. 1994; Horvat Valter, izstop 22. 12.
1994; Hvalec Anton, izstop 21. 3. 1995;
Konrad Nada, izstop 24. 12. 1994; Žižek
Stanislav, izstop 30. 3. 1995; Fridau Peter,
Gornja Radgona, Strma ulica 10, vložek
590.000 SIT, Pintarič Milan, Gornja Radgona, Spodnja Ščavnica 32, vložek
540.000 SIT, Keuschler Alojz, Maribor, Stritarjeva ulica 19, vložek 110.000 SIT, Osterc Emil, Ljutomer, Ključarovci pri Ljutomeru 1, vložek 550.000 SIT, Križanič Mar-
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71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, 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 svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov.
Pri dejavnosti pod šifro 67130 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro 74120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijske dejavnosti
in pri dejavnosti pod šifro 74140 – Podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-206004
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 98/00113 z dne 18. 3. 1998
pri subjektu vpisa MB-95, podjetje za inženiring in trgovanje na debelo in drobno Krog, d.o.o., sedež: Krog, Vodnikova
6, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00707/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi družbe in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5431212
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
27530 Litje lahkih kovin; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet.
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Rg-206101
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 96/00047 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa 13 M REFIN, finančne
storitve in posredovanje, d.o.o., sedež:
Juša Kramarja 28, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5836271
Ustanovitelja: Murmayer Renata, Murska
Sobota, Staneta Rozmana 15, vstop 25. 1.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Salavec Dragutin, Murska Sobota, Miklošičeva 79, vstop 25. 1. 1994,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.130, Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, družba lahko opravlja samo posle
menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
pa družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-206765
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 98/00215 z dne 8. 6. 1998
pod št. vložka 1/02357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe pooblaščenke s temile podatki:
Matična št.: 1304852
Firma: VESNA HOLDING, družba
pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: VESNA HOLDING, d.d.
Pravnoorg. obika: delniška družba
Sedež: 9240 Ljutomer, Glavni trg 5a
Osnovni kapital: 112,956.000 SIT
Ustanovitelji: Antonič Veronika, Mala Nedelja, Kuršinci 15, Balažic Majda, Veržej,
Ul. Franja Kozarja 3, Bek Stanislava, Ljutomer, Zgornji Kamenščak 4a, Belec Zvonka,
Veržej, Krapje 36a, Berden Jožica, Ljutomer, Babinci 35, Bobnjar Avguštin, Veržej,
Ul. Franja Kozarja; Bogša Marija, Ljutomer,
Stara cesta 51, Božič Elizabeta, Ljutomer,
Cven 84c, Božič Ivanka, Veržej, Maistrova
ul. 2, Butolen Viktorija, Ljutomer, Janka Ribiča 3, Carovič Terezija, Ljutomer, Šafarsko 34, Cedula Anton, Veržej, Ul. Franca
Kovačiča 13, Cmager Cvetka, Ljutomer, Postružnikova 8, Cmager Zdravko, Ormož,
Kog 50a, Cmrekar Marta, Ljutomer, Cven
2a, Cvetko Jožica, Ljutomer, Vogričevci 5a,
Črnjavič Milena, Ljutomer, Grossmanova ul.
3a, Ficko Lidija, Ljutomer, Desjak 37a, Flegerič Majda, Ljutomer, Babinci 60, Gaberc
Bogomir, Križevci pri Ljutomeru, Stara Nova vas 51a, Giovani Branka, Veržej, Mladinska ulica 29, Golob Brigita, Ljutomer, Po-

stružnikova 4, Gorza Terezija, Ljutomer, Mota 55a, Gošnjak Olga, Ljutomer, Vrazova 8,
Grnjak Jelka, Kog, Kog 19, Grut Cvetka,
Ljutomer, Fulneška 4, Habjanič Mario, Ljutomer, Užiška 3a, Habjanič Silva, Ljutomer,
Užiška 3a, Hedžet Marijan, Mala Nedelja,
Bučkovci 73a, Horvat Jelka, Ljutomer,
Veščica 24b, Hvalec Stanislava, Ljutomer,
Užiška 1, Ivančič Bojan, Veržej, Ul. Franja
Kozarja 2, Jagec Irena, Ljutomer, Postružnikova 2, Jelen Marjan, Ljutomer, Stara cesta 22a, Jerebič Drago, Ljutomer, Fulneška
2, Jesenik Marjana, Ljutomer, Stara cesta
14b, Jureš Zdenka, Veržej Bunčani 5, Kapun Franjo, Videm ob Ščavnici, Berkovci
24, Karba Martina, Križevci pri Ljutomeru,
Krištanci 4, Kaučič Anton, Ljutomer, Stročja vas 75, Kaučič Branko, Ljutomer, Spodnji Kamenščak 42, Kaučič Drago, Murska
Sobota, Šolsko naselje 2, Kaučič Majda,
Ljutomer, Branoslavci 21a, Kaučič Terezija,
Ljutomer, Stročja vas 75, Klemenčič Elizabeta, Ljutomer, Cven 79b, Kocbek Zdenko, Veržej, Stari trg 6, Kolbl Alenka, Ljutomer, Babinci 11a, Kolbl Dragica, Ljutomer,
Boreci 40a, Koprivec Karolina, Ljutomer,
Ulica ob progi 8, Kosi Brigita, Ljutomer,
Vrtna ulica 7, Kosi Janez, Ljutomer, Vrtna
ulica 7, Kosi Ljudmila, Mala Nedelja, Bučkovci 74, Kosi Marjeta, Ljutomer, Prvomajska 5, Kosi Milica, Ljutomer, Ormoška 43,
Kosi Tanja, Ljutomer, Babinci 3, Kosi Zvonko, Ljutomer, Ormoška 43, Košti Dragica,
Mala Nedelja, Precetinci 15, Kovačič Darja, Križevci pri Ljutomeru, Grlava 22, Kovačič Štefan, Ljutomer, Postružnikova 6, Kovačič Terezija, Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 130, Kozar Vida, Ljutomer, Pristava 25a, Kranjc Jožefa, Ljutomer,
Drakovci 4, Kralj Frančiška, Ljutomer, Prešernova 12, Kralj Nada, Ljutomer, Užiška
3a, Krasniči Anica, Ljutomer, Fulneška 4,
Kristl Darinka, Ljutomer, Užiška ulica 24c,
Kšela Anica, Videm ob Ščavnici, Berkovci
19, Kuhar Emil, Ljutomer, Stročja vas 2b,
Kuhar Jožef, Ljutomer, Cven 19a, Kuhar
Štefan, Veržej, Kolodvorska 20, Lah Ivanka, Ljutomer, Kidričeva 54, Lasbacher Olga, Križevci pri Ljutomeru, Iljaševci 34, Lašič Ivan, Ljutomer, Slavka Osterca 9, Lašič
Matilda, Ljutomer, Slavka Osterca 9, Lebar
Jožef, Ljutomer, Jana Baukarta 19, Lebar
Milica, Ljutomer, Branoslavci 20, Lebar Viktorija, Ljutomer, Jana Baukarta 19, Levovnik Majda, Ljutomer, Postružnikova 6, Lipovec Tatjana, Ljutomer, Spodnji Kamenščak
4, Lorenčič Štefanija, Križevci pri Ljutomeru, Stara Nova vas 36a, Lovrenčič Miroslava, Križevci pri Ljutomeru, Lukavci 10a, Makoter Nevenka, Ljutomer, Cven 54, Marič
Lidija, Ljutomer, Boreci 29, Marinič Anton,
Ljutomer, Cven 11a, Marinič Franc, Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 131,
Marinič Majda, Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 131, Marinič Vera, Ljutomer, Cven 84a, Marko Ivanka, Ljutomer,
Postružnikova 2, Markovič Danica, Ljutomer, Cezanjevci 20d, Markovič Dragomira,
Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 72, Megla Sonja, Ljutomer, Glavni trg 4,
Mihalič Marjana, Ljutomer, Ormoška 6, Mihorič Mojca, Ljutomer, Glavni trg 14, Mlinarič Božidar, Ljutomer, Viktorja Kukovca 6,
Mlinarič Marijan, Veržej, Mladinska ulica 5,
Mlinarič Romana, Ljutomer, Užiška 3a, No-
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Ljutomer, Volkmerjeva 2a, Tušek Renata,
Ljutomer, Stročja vas 65, Vargazon Marta,
Ljutomer, Cezanjevci 32, Veberič Ana, Veržej, Ribiška ulica 8, Vidmar Frančiška, Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru
143, Vidnar Mira, Križevci pri Ljutomeru,
Križevci pri Ljutomeru 85, Vinko Mihelica,
Ljutomer, Šafarsko 10a, Voršič Ivanka, Ljutomer, Volkmerjeva 2a, Vozlič Damijan, Ljutomer, Ormoška cesta 43, Vozlič Slavica,
Ljutomer, Šafarsko 19a, Vozlič Sonja, Ljutomer, Ormoška cesta 15, Vrabelj Marija,
Ivanjkovci, Žerovinci 67, Vrbanjščak Jožefa, Ljutomer, Cezanjevci 7a, Vrbnjak Alenka, Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih Goricah 6, Vrbnjak Milica, Križevci pri Ljutomeru, Ključarovci pri Ljutomeru 15, Zadravec Albina, Ljutomer, Stročja vas 67,
Zadravec Milena, Ljutomer, Veščica 8b, Zadravec Nada, Ljutomer, Stročja vas 84, Zamuda Marjana, Križevci pri Ljutomeru, Ključarovci pri Ljutomeru 34, Zelko Darja, Veržej, Mlinska cesta 19, Zemljak Istok, Ljutomer, Stročja vas 87, Žuman Marija, Križevci
pri Ljutomeru, Ključarovci pri Ljutomeru
29a, Žuman Nada, Ljutomer, Janka Ribiča
6, Žunič Janko, Ljutomer, Jana Baukarta
17, Žunič Pavla, Ljutomer, Jana Baukarta
17, Županec Ivana, Videm ob Ščavnici, Berkovci 21, vsi vstopili 22. 4. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kuhar Emil, imenovan 22. 4. 1998,
zastopa in predstavlja družbo z omejitvijo,
da razpolaga s kapitalom družbe VESNA,
trgovsko podjetje, d.d., Ljutomer, Glavni trg
5/I na podlagi sklepa skupščine, ki je sprejet s tričetrtinsko večino zastopanega kapitala, za naslednje vrste poslov pa je potrebno soglasje nadzornega sveta: pridobivanje, odsvojitev in likvidacijo gospodarskih
družb ali drugih organizacij; pridobivanje,
odsvojitev in obremenitev nepremičnin v
vrednosti nad 500.00 ECU; ustanovitev ali
odpravo podružnic; izdajo obveznic, najemanje kreditov in posojil in dajanje kreditov,
ki posamič ali skupno dosegajo znesek
500.000 ECU v enem poslovnem letu; investicije ali naložbe v vrednostne papirje ali
kapital, ki presegajo posamič ali skupno, ko
gre za isto organizacijo, v enem poslovnem
letu 500.000 ECU; za imenovanje ali odpoklic prokurista.
Člani nadzornega sveta: Rudolf Boris,
Paal Katarina in Gaberc Bogomir, vsi vstopili 22. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 65210
Finančni zakup (leasing); 65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-

tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
91110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 65230 – Drugo
finančno posredništvo, d.n., opravlja družba samo kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev za svoj račun z namenom pridobivanja dobička; pri dejavnosti pod šifro
74120 – Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, pa
družba ne opravlja revizijskih dejavnosti.
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vak Alojz, Veržej, Narcisna 14, Novak Damjan, Veržej, Mladinska ul. 18, Novak Darinka, Ljutomer, Stara cesta 1b, Novak Draga,
Ljutomer, Ormoška 19, Novak Milena, Ljutomer, Vrtna ulica 10, Novak Mira, Ljutomer, Radomerje 14g, Novak Mirko, Ljutomer, Vrtna ulica 10, Novak Vekoslav, Križevci pri Ljutomeru, Lukavci 70a, Oletič Dragutin, Ljutomer, Stari trg 1, Ovsenjak
Alenka, Ljutomer, Šafarfko 6, Ozmec Ljudmila, Ljutomer, Zgornji Kamenščak 5a, Paal
Katarina, Ljutomer, Užiška 1, Panič Irma,
Križevci pri Ljutomeru, Lukavci 20, Paušner
Marija, Ljutomer, Ulica dr. Frana Kovačiča
10, Pevec Franjo, Ljutomer, Ante Trstenjaka 14, Pintarič Ivan, Ljutomer, Volkmerjeva
2a, Polanec Majda, Križevci pri Ljutomeru,
Grabe pri Ljutomeru 13, Polanič Ivana, Ljutomer, Cven 76d, Potočnik Marijan, Ljutomer, Pristava 30, Potočnik Silva, Ljutomer,
Kidričeva 74, Prejac, Milenka, Ljutomer,
Spodnji Kamenščak 18b, Prelog Edvard,
Križevci pri Ljutomeru, Šalinci 16, Prelog
Stanislav, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci
7, Puconja Nada, Ljutomer, Viktorja Kukovca 1, Puklavec Katarina, Ljutomer, Mota
66, Pušenjak Zoran, Ljutomer, Radomerščak 56, Rajh Jožef, Veržej, Krapje 69a,
Rajner Vlado, Ljutomer, Vrtna ulica 8, Rakuša Dragotin, Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru 26a, Rakuša Jožefa, Mala Nedelja, Sitarovci 2, Rantaša Branka, Veržej, Kolodvorska 7, Rauter Emil, Ljutomer, Slavka Osterca 1, Rauter Marijana, Ljutomer, Jana
Baukarta 13, Ribič Marjana, Ljutomer, Stara cesta 5c, Rihtrič Frančiška, Radenci, Turjanci 4, Rob Branka, Ljutomer, Veščica 30a,
Rojnik Ema, Veržej, Ulica Franja Kozarja
31, Rožman Janez, Ljutomer, Globoka 3,
Rudolf Alojzija, Ljutomer, Jana Baukarta 21,
Rudolf Boris, Ljutomer, Jana Baukarta 21,
Rudolf Dragica, Ljutomer, Slamnjak 3b, Rudolf Vladimir, Ljutomer, Kidričeva 20, Salaj
Rudolf, Videm ob Ščavnici, Berkovci 3a,
Sarjaš Viktorija, Lendava, Trnje 18, Sedmak Tatjana, Ljutomer, Globoka 43a, Sever
Miroslav, Ljutomer, Cven 101, Slamar Marinka, Veržej, Ul. Iztoka Gaberca 4, Slana
Danica, Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru
47, Slavič Bogomira, Križevci pri Ljutomeru, Boreci 26a, Smodiš Karl, Ljutomer, Mota 11a, Smodiš Marija, Ljutomer, Mota 11a,
Sodec Cvetka, Ljutomer, Logarovci 34, Sovič Milena, Ljutomer, Presika 10a, Stajnko
Drago, Ljutomer, Gresovščak 5a, Stajnko
Mirko, Ljutomer, Mekotnjak 10, Stajnko Nada, Ljutomer, Gresovščak 5a, Stajnko Nada, Ljutomer, Ormoška 15, Stamničar Jožef, Ljutomer, Veščica 42c, Šajt Olga, Križevci pri Ljutomeru, Boreci 46, Šalamun
Darko, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci 21,
Šalamun Marija, Križevci pri Ljutomeru, Lukavci 7d, Ščavničar Cilika, Ivanjkovci, Plešivica 25, Šeruga Irena, Ljutomer, Podgradje
27, Šiftar Ana, Ljutomer, Miklošičeva 1, Šinko Dragutin, Ljutomer, Vinka Megle 7, Škrbenta Igor, Ljutomer, Kajuhova 4, Škrlec
Zdenka, Ljutomer, Radomerščak 51a,
Štrakl Emil, Veržej, Prvomajska 9, Štuhec
Božo, Ljutomer, Postružnikova 10, Šulak
Jožef, Ljutomer, Stročja vas 29c, Šulek Irena, Kog, Gomila pri Kogu 35, Šumak Kristina, Križevci pri Ljutomeru, Lukavci 62a, Trajbar Danica, Ljutomer, Pristava 41, Trajbar
Majda, Ljutomer, Pristava 41, Turk Cvetka,

Rg-206770
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 98/00155 z dne 25. 5. 1998
pod št. vložka 1/02354/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1263307
Firma: FARMATEX, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: FARMATEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Industrijska
št. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: MEDITEX, Kereskedelmi
Beteti Tarsasag, 8230 Balatonfured, Madžarska, Horvath A. U. 51/C, vstop 7. 4.
1998, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SANTA FE ENTERPRICE,
Gyarto ex szolgaltato Korlatolt Felelossegu
Tarsasag, 2800 Tatabanya, Madžarska,
Naphaz Utca II/B, vstop 7. 4. 1998, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost:ne odgovarja.
Osebe, pooblačene za zastopanje: direktor Badendick Volfgan, Dahlenburg,
Nemčija, Luneburger str. 7, imenovan 7. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Csucs Tibor Zoltan, Haposvar, Madžarska, Nemzetorsor 8, imenovan 7. 4.
1998, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Gyurica
Helena, Lendava, Dolina št. 63, imenovana
7. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
17110 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 17120 Priprava in predenje
mikanke iz vlaken volnenega tipa; 17130
Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 17140 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 17170 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bombažnega tipa; 17220 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 17230 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 17250 Tkanje
druge tekstilne preje; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17720 Proizvodnja pletenih in kvač-
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kanih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-206773
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 96/00258 z dne 25. 5. 1998
pri subjektu vpisa KONTO, Podjetje za finančno svetovalni, računovodski servis
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Finžgarjeva 9, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01732/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5712220
Sedež: 9000 Murska Sobota, Finžgarjeva 9
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
15812 Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18220 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja
spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
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oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 65210 Finančni zakup (leasing); 72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijskih dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro 74140 – Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-206784
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 98/00068 z dne 8. 5. 1998
pri subjektu vpisa LUNA, podjetje za posredovanje in zastopanje, d.o.o., sedež:
Tomšičeva 4, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/01866/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5762740
Sedež: 9220 Lendava, Tomšičeva 4
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-

pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 6420 Telekomunikacije;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Rg-206798
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 97/00463 z dne 27. 5. 1998
pri subjektu vpisa FAVORIT-COMMERCE,
mednarodna trgovina Cven, d.o.o., sedež: Cven 19a, 9240 Ljutomer, pod vložno št. 1/00499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5387205
Sedež: 9240 Ljutomer, Cven 19a
Ustanovitelja: Kuhar Jožef, izstop 26. 8.
1997; Kuhar Jelislava, drugi poslovni delež, Ljutomer, Cven 19a, vstop 26. 8. 1997,
vložek 2,837.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-208410
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 98/00213 z dne 23. 6. 1998
pri subjektu vpisa FUNFOOD – trgovina
na debelo in drobno Murska Sobota,
d.o.o., sedež: Naselje ljudske pravice 40,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01682/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža družbe, naslova prvega družbenika in direktorja
ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5690773
Firma: FUNFOOD, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: FUNFOOD, d.o.o.
Sedež: 9202 Mačkovci, Dankovci
32a
Ustanovitelj: Apšner Vinko ml., Mačkovci, Dankovci 32, vstop 30. 10. 1992, vložek 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Apšner Vinko ml., imenovan 30. 10.
1992, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu.
Rg-208411
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 98/00258 z dne 24. 6. 1998
pri subjektu vpisa FUNFOOD, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., sedež: Dankovci 32a, 9202 Mačkovci, pod vložno št.
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nje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, 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 svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Mokraška vas 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hladnik Mateja, vložek
1,350.000 SIT in Hladnik Aleš, vložek
150.000 SIT, oba Spodnja Idrija, Mokraška
vas 26, vstopila 30. 1. 1998, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hladnik Mateja, imenovana 30. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
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; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.
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1/01682/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5690773
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-208417
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 98/00310 z dne 8. 7. 1998
pri subjektu vpisa TROJKA, Trgovsko, turistično in proizvodno podjetje, Gornja
Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomerska 6,
9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01032/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, naziva
oseb, pooblaščenih za zastopanje in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5520444
Firma: TROJKA, trgovinsko, turistično
in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TROJKA, d.o.o.
Sedež: 9251 Tišina, Tišina 1
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Farič Jožef, Tišina, Tropovci, Kolesarska 17, razrešen 30. 6. 1998 ter 1. 7.
1998 imenovan za prokurista; zastopnik
Rožman Janez, Radneci, Štefana Kovača
1, razrešen 30. 6. 1998 ter 1. 7. 1998
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-208429
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 94/00495 z dne 30. 6. 1998
pri subjektu vpisa MLADINSKI SERVIS,
mladinsko storitveno podjetje, Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Štefana Kovača
30, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00367/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in dejavnosti s
temile podatki:
Matina št.: 5837090
Firma: MLADINSKI SERVIS, pomurski
študentski servis, d.o.o.
Skrajšana firma: MLADINSKI SERVIS,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelja: Občinska konferenca
ZSMS, izstop 24. 4. 1998; Kutoš Darko,
Murska Sobota, Lendavska 53, vstop 24. 4.
1998, vložek 770.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dvoršak Jolanda, Murska Sobota, Lendavska 53, vstop 15. 5. 1998,
vložek 770.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-

Rg-208430
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg 98/00261 z dne 30. 6. 1998
pri subjektu vpisa MAGDIČ PSIHA &
MAGDIČ – družba za nevropsihiatrično
posvetovanje, diagnosticiranje in rehabilitacijo, Rakičan, d.n.o., sedež: Rakičan,
Cankarjeva 21, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00425/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in spremembo ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5341809
Firma: MAGDIČ PSIHA & MAGDIČ –
družba za analitično psihologijo, nevropsihiatrično posvetovanje, diagnosticiranje, rehabiliacijo ter raziskovalni in
eksperimentalni razvoj na področju medicine, d.n.o.
Skrajšana firma: MAGDIČ PSIHA &
MAGDIČ, d.n.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Rakičan, Cankarjeva 21
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

NOVA GORICA
Rg-202335
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00168 z dne 23. 2.
1998 pod št. vložka 1/03775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1274023
Firma: ALMAT, Obdelava kovin, d.o.o.
Skrajšana firma: ALMAT, d.o.o., Sp.
Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Rg-202340
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00044 z dne 24. 2.
1998 pod št. vložka 1/03777/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1254642
Firma: GEROS, Podjetje za turizem in
nastanitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GEROS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5274 Črni vrh nad Idrijo, Črni
vrh 120
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rebolj Zlata in Rebolj Alojz, oba Medvode, Zgornje Pirniče 10f, vstopila 3. 12. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rebolj Zlata, imenovana 3. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Rebolj Alojz, imenovan 3. 12. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 71401 Izposojanje športne opreme; 85311 Dejavnost domov za starejše; 85324 Druge socialne dejavnosti;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-203317
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00170 z dne 10. 3.
1998 pod št. vložka 1/01209/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5413273002
Firma: RI & CO, Trgovina, export, import, gostinstvo, d.o.o., Plave, Podružnica Jesenice na Dolenjskem
Skrajšana firma: RI & CO, d.o.o., Plave
– Podružnica Jesenice na Dolenjskem
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas 1s
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Ustanovitelj: RI & CO, Trgovina, export,
import, gostinstvo, d.o.o., Plave, Anhovo,
Vojkova 5, Plave, vstop 16. 2. 1998, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pavlica Rihard, Anhovo, Vojkova 5,
Plave, imenovan 16. 2. 1998, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
0202 Gozdarske storitve; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.
Rg-203318
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00250 z dne 26. 3.
1998 pri subjektu vpisa RI & CO, Trgovina,
export, import, gostinstvo, d.o.o., Plave,
Podružnica Jesenice na Dolenjskem, sedež: Slovenska vas 1s, 8261 Jesenice
na Dolenjskem, pod vložno št.
1/01209/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa opr. št. Srg 170/98
z dne 10. 3. 1998 z vpisom pravilnega imena podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5413273002
Firma: RI & CO, Trgovina, export, import, gostinstvo, d.o.o., Plave, Podružnica Slovenska vas 1s
Skrajšana firma: RI & CO, d.o.o., Plave
– Podružnica Slovenska vas 1s.
Rg-203323
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01004 z dne 2. 3.
1998 pri subjektu vpisa MARTEX, Proizvodnja keramičnih ploščic, d.o.o., sedež: Volčja Draga 43b, 5293 Volčja Draga, pod vložno št. 1/02069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop družbenika in povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5564123
Osnovni kapital: 108,422.164,73 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Albert, Dornberk,
Zalošče 29b, vstop 29. 1. 1992, vložek
3,105.655,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peršolja Ljubo, Kojsko, Šmartno 3,
vstop 29. 1. 1992, vložek 36,688.920,98
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tinta
Janez, Nova Gorica, Iztokova 50, vstop
29. 1. 1992, vložek 36,688.920,98 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; INTERPLAN-BAUKERAMIK, g.m.b.h. – s.r.l., Lana, Zona industriale 11/4, vstop 18. 10.
1996,vložek 31,938.667 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-203345
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00095 z dne 12. 3.
1998 pri subjektu vpisa MUNH, Strojno

vezenje, d.o.o., Idrija, sedež: Staneta
Bloudka 28, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop družbenika in uskladitev in
razširitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5812011
Ustanovitelji: Munh Anton, Idrija, Staneta
Bloudka 28, vstop 29. 9. 1993, vložek
1,389.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Munh Petra, Idrija, Staneta Bloudka 28, vstop 7. 3. 1996, vložek 667.625 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Franc, Idrija,
Lapajnetova 23, vstop 7. 3. 1996, vložek
667.625 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5274 Druga popravila, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.
Rg-203356
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00020 z dne 19. 3.
1998 pri subjektu vpisa GORIŠKI VODOVODI, p.o., Nova Gorica, sedež: C. 25.
junija 1b, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00038/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, kapital, spremembo ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika, nadzorni svet in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5067995
Firma: GORIŠKI VODOVODI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cesta 25.
junija 1b
Osnovni kapital: 448,388.000 SIT
Ustanovitelji: SO Nova Gorica, Izvršni
svet, izstop 12. 11. 1997; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vstop 12. 11.
1997, vložek 17,492.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
12. 11. 1997, vložek 17,492.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
12. 11. 1997, vložek 90,337.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 12. 11. 1997, vložili
14,612.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci po interni razdelitvi, vstopili 12. 11. 1997, vložili 34,983.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; pravni nasledniki občine Nova Gorica, vstopili 12. 11.
1997, vložili 229,059.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; pravni nasledniki Občine Ajdovščina, vstopili 12. 11. 1997, vložili 44,413.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Batagelj Franjo, Nova Gorica, Iztokova 21, razrešen 12. 11. 1997 in ponovno
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Rijavec Neli, Solkan, Soška cesta
27, imenovana 25. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev; Scavi Stefano, imenovan
25. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1998:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.

1998 pri subjektu vpisa PETRIČ, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Goriška 57, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/02139/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družbe ADUT,
d.o.o., povečanje osnovnega kapitala in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5565316
Osnovni kapital: 6,508.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Zmagoslav, Ajdovščina, Planina 111, vstop 24. 2. 1992, vložek
6,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1998:
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
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imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Špacapan Črtomir, Vidič Jožef in Murovec Slava Katerina,
vsi vstopili 12. 11. 1997, ter Marušič Zlatko Martin, Mužič Franc in Bavec Kazimir,
vstopili 11. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5551 Storitve menz; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 9000 Storitve javne
higiene; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije številka LP
01395/01552-1998/IJS z dne 6. 1.
1998.
Rg-203367
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00247 z dne 27. 3.
1998 pod št. vložka 1/03798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1277316
Firma: TEI-SI, Elektrotehnična proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: TEI-SI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Industrijska cesta 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Scavi Manuela in Scavi Stefano, oba Bologna (Italia), Via Battindarno
106, vstopila 25. 2. 1998, vložila po
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; TECNO ELETRA ITALIA S.P.A., Sala Bolognese (BO), Italija, Via Labriola 8, vstop
25. 2. 1998, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-203375
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00277 z dne 31. 3.
1998 pri subjektu vpisa GORIŠKI VODOVODI, d.d., sedež: Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00038/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5067995
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje.
Rg-204238
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00258 z dne 1. 4.
1998 pri subjektu vpisa ADUT, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Gaberje 37, Štanjel, sedež: Gaberje 37, 6222 Štanjel,
pod vložno št. 1/01860/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev k družbi
PETRIČ, d.o.o., Ajdovščina s temile podatki:
Matična št.: 5528259
Pripojitev k družbi PETRIČ, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ajdovščina na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 17.3. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-204239
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00259 z dne 1. 4.
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dinjskimi, 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
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Pripojitev prevzete družbe ADUT, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Gaberje 37, Štanjel, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
17. 3. 1998.
Rg-204241
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00257 z dne 2. 4.
1998 pod št. vložka 1/03799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1262718
Firma: KOMPAS MAR, Turizem in
šport, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: KOMPAS MAR, d.o.o.,
Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 37
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fink Marko, Idrija, Tomšičeva ul. 17b, vstop 19. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fink Marko, imenovan 19. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-204242
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00260 z dne 2. 4.
1998 pri subjektu vpisa B AVTOCENTER,
Trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Goriška
cesta 56, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01655/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5484294
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bajc Niko, Ajdovščina, Gradišče 44,
imenovan 24. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-

dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
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strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.

Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/00132/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, skrajšane firme, kapital, spremembo ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika, člane nadzornega sveta in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5163757
Firma: SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN, d.d.
Skrajšana firma: SGG TOLMIN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 262,331.000 SIT
Ustanovitelji: Soško gozdno gospodarstvo, Tolmin, izstop 25. 4. 1997; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 25. 4. 1997, vložek
52,466.000S IT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala cesta 5, vstop 25. 4. 1997,
vložek 26,233.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Mala cesta 5, vstop 25. 4. 1997, vložek
47,695.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 25. 4. 1997, vložili 87,524.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci interne razdelitve, vstopili 25. 4. 1997, vložili
48,413.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čibej Ljubo, Tolmin, Bazoviška 9, razešen 25. 4. 1997 in ponovno imenovan za
direktorja, ki kot predsednik uprave – direktor, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Pišlar Ignacij,
Cimerman Irena in Krapež Marijan, vsi vstopili 25. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
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gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-204244
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00265 z dne 6. 4.
1998 pri subjektu vpisa KASKADER, Storitve in trgovina, d.o.o., Idrija, sedež: Idrijska Bela 15c, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/02103/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5563445
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje

Rg-204245
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00284 z dne 6. 4.
1998 pri subjektu vpisa TITRO, d.o.o., Trgovina-inženiring-storitve, sedež: Ul. talcev 10, Deskle, 5210 Anhovo, pod vložno št. 1/00817/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5356423
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ulica IX. sept. 145, Vrtojba.
Rg-204246
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00200 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa SOLKANSKA INDUSTRIJA APNA, p.o., Nova Gorica, sedež: IX. korpus 106, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00123/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, skrajšane firme,
kapital, spremembo ustanovitelja, spremembo pooblastil zastopnika, nadzorni svet in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5033659
Firma: SOLKANSKA INDUSTRIJA
APNA, d.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: SIA, d.d., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5250 Solkan, Cesta IX. korpusa 106
Osnovni kapital: 328,426.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada SR Slovenije, izstop
1. 7. 1997; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 1. 7.
1997, vložek 32,842.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vstop 1. 7. 1997,
vložek 32,842.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 1. 7. 1997,
vložek 178,490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 1. 7. 1997, vložili 57,977.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 1. 7. 1997, vložili 26,275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Harej Rajko, Dornberk, Potok pri
Dornberku 19a, razrešen 11. 7. 1997, in
ponovno imenovan za direktorja, ki kot začasna uprava – direktor, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Šinigoj Alojz,
Pelicon Jožef in Mikulin Mitja, vsi vstopili
1. 7. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe agencije, številka: LP
01301/01082-1998/IZ z dne 24. 2.
1998.
Rg-204247
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00645 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa SOŠKO GOZDNO
GOSPODARSTVO, p.o., Tolmin, sedež:
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jem in rastlinami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 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 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; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe agencije številka: LP
01143/02082 – 1997/GV z dne 2. 7.
1997.
Rg-204249
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00034 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa DINOS NOVA
GORICA, Podjetje za reciklažo surovin,
d.d., sedež: IX. korpus 110, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01542/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev k
prevzemni družbi DINOS Holding, d.d.,
Ljubljana s temile podatki:
Matična št.: 5461260
Pripojitev k družbi DINOS Holding, d.d.,
Ljubljana, Šlandrova 6, Ljubljana, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 9. 12. 1997.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.
Rg-204252
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01086 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa GORIŠKE
OPEKARNE, d.d., sedež: Merljaki št. 7,
5292 Renče, pod vložno št. 1/00488/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5095085
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kretič Jože, razrešen 9. 12. 1997
kot predsednik uprave; Stibilj Jožef, Ajdovščina, Žapuže 31, razrešen 9. 12. 1997
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kot namestnik predsednika uprave in imenovan za predsednika uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Cigoj Igor,
Nova Gorica, Rutarjeva ulica 3a, imenovan
9. 12. 1997, kot namestnik predsednika
uprave zastopa družbo brez omejitev.
Rg-204251
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00803 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa ATOMAT KOBARID, Podjetje za proizvodnjo votlic,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 6, 5222 Kobarid, pod vložno št. 1/02852/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5711860
Osnovni kapital: 19,953.024 SIT
Ustanovitelj: ATOMAT S.P.A., Remanzacco, Italia, Strada di Oselin, vstop 7. 12.
1992, vložek 19,953.024 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-204254
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00077 z dne 7. 4. 1998
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, sedež: Idrijska 1, 5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/01756/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5107164
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kalin Bruno, razrešen 5. 1. 1998;
direktorica Bratina Dunja, Ajdovščina, Grivška pot 36, imenovana 5. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-204255
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00201 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA, sedež:
Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/00078/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5082528
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998: 221
Založništvo; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-204256
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00230 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa EMPRO, Podjetje
za inženiring, ekologijo in storitve,
d.o.o., Tolmin, sedež: Gradnikova 5,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/02568/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5640202
Firma: EMPRO, d.o.o., Svetovanje,
projektiranje in inženiring.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-

ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-204257
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00242 z dne 8. 4.
1998 pri subjektu vpisa VAŠKO GOSPODARSKO TURISTIČNO INTERESNO
ZDRUŽENJE, Ajba, sedež: Ajba 13, 5213
Kanal, pod vložno št. 1/03540/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5920990
Firma: KOLOVRAT MP-GIZ, Medobčinsko projektno – Gospodarsko interesno
združenje
Skrajšana firma: KOLOVRAT MP-GIZ
Ustanovitelji: Krajevna skupnost Solkan,
Solkan, Trg Jožefa Srebrniča 7, Občina Brda, Dobrovo, Trg 25. maja 2, Krajevna skupnost Lig, Kanal, Lig, Krajevna skupnost
Kambreško, Ročinj, Kambreško, Krajevna
skupnost Ročinj, Krajevna skupnost Anhovo-Deskle, Anhovo, Srebrničeva 18, Krajevna skupnost Volče, Tolmin, Volče, Krajevna skupnost Idrsko, Kobarid, Idrsko, Krajevna skupnost Livek, Kobarid, Livek, Strosar Miro, Ročinj, Rog 1, Magajne Danilo,
Solkan, Borisa Kalina 77, Smrekar Zlatko,
Kobarid, Livške Ravne 2, ter Mignozzi Ivan,
Nova Gorica, Ul. Sergeja Mašere 15, vsi
vstopili 2. 8. 1997, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Rg-204258
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00268 z dne 8. 4.
1998 pri subjektu vpisa IMOTEL, inženiring, montaža, telekomunikacije, d.o.o.,
Renče, sedež: Arčoni 15, 5292 Renče,
pod vložno št. 1/01936/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža ter razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5537134
Firma: IMOTEL, Inženiring, montaža,
telekomunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: IMOTEL, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Bazoviška 4
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1998:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Barbič Lenart, Most na Soči, Kozmerice 7a, vstop 10. 3. 1995, vložek 885.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Barbič Jernej, izstop 26. 1. 1998;
Žakelj Viktor, Žiri, Dobravčevska 45, vstop
26. 1. 1998, vložek 502.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zadnek Stanko, Ljubljana, Skopska ulica 2, vstop 26. 1. 1998,
vložek 112.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Barbič Lenart, imenovan 26. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Vpis preoblikovanja iz d.n.o. v d.o.o.,
vpisana v sodni register s sklepom Srg
98/00191 z dne 9. 4. 1998.

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
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Rg-204259
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00235 z dne 8. 4.
1998 pri subjektu vpisa ASCOM, Montaža
kolektorjev, d.o.o., sedež: Vojkova 10,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/03546/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pogodbo o obvladovanju s temile podatki:
Matična št.: 5919835
Pogodba o obvladovanju in prenosu dobička, sklenjena dne 23. 2. 1998 z FMR
Holding, d.d. – družba pooblaščenka Idrija.
Rg-204260
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00243 z dne 8. 4. 1998
pri subjektu vpisa ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA
VIPAVA, sedež: Grabrijanova 19, 5271 Vipava, pod vložno št. 1/01724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom, spremembo imena ustanovitelja ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5221749
Skrajšana firma: ŠGV
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Škofijski ordinariat Koper,
izstop 6. 3. 1998; Škofija Koper, Koper,
Trg Brolo 11, vstop 6. 3. 1998, vložek
30.000 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1998:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 8021 Srednješolsko splošno izobraževanje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v
dijaških domovih; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-204263
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00191 z dne 9. 4.
1998 pri subjektu vpisa BARBIČ & CO.,
Avtogenska regulacija aglomeriranja,
d.n.o., Most na Soči, sedež: Kozmerice
7a, 5216 Most na Soči, pod vložno št.
1/03469/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, kapital,
vstop in izstop družbenikov ter spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5890276
Firma: PHOBOS, Procesna oprema in
inženiring za reguliranje mletja mineralnih surovin, d.o.o., Most na Soči
Skrajšana firma: PHOBOS, d.o.o., Mosta na Soči
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Rg-204268
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00274 z dne 9. 4.
1998 pri subjektu vpisa ADRIA TRADE
TRANS, Mednarodni prevozi, d.o.o., sedež: Mejni prehod Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/03501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5901332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Gaetano Silvestri, Treviso, Tomitano
13, imenovan 1. 3. 1998.
Rg-204269
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00286 z dne 10. 4.
1998 pod št. vložka 1/03802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1277278
Firma: E.U.GAMES, Poslovno trgovska
in turistična dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: E.U.GAMES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornsotjo
Sedež: 5220 Tolmin, Ul. Cirila Kosmača 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kosgraber Dragutin, Portorož, Senčna pot 43, vstop 2. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kosgraber Dragutin, imenovan 2. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Kosgraber Sonja-Ana, Portorož,
Senčna pot 43, imenovana 2. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
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govina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6220 Izredni zračni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 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; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-204271
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00299 z dne 10. 4.
1998 pri subjektu vpisa GEMOTEHNA, Trgovina na drobno in debelo, d.o.o., Tolmin, sedež: Padlih borcev 2, 5220 Tolmin, pod vložno št. 1/03506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in izstop družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5901146
Sedež: 5220 Tolmin, Na logu 10
Ustanovitelj: Leban Boris, Tolmin, Poljubinj 73, vstop 18. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mlekuž Danilo, izstop 27. 3. 1998.
Rg-204272
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00302 z dne 10. 4.
1998 pri subjektu vpisa EDIL INŽENIRING,
Investicijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/03417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5867673
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,

tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, 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
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-204273
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00301 z dne 14. 4.
1998 pri subjektu vpisa PRIMA, d.o.o., Vipava, trgovina na debelo in drobno s
področja kmetijstva in živinoreje ter svetovanja, sedež: Goriška c. 5, 5271 Vipava, pod vložno št. 1/00339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep sodišča o
začetku stečaja, spremembo firme, skrajšane firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5294002
Firma: PRIMA, d.o.o., Vipava, trgovina
na debelo in drobno s področja kmetijstva in živinoreje ter svetovanja – v
stečaju
Skrajšana firma: PRIMA, d.o.o., Vipava
– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Princes Ivan, razrešen 10. 4. 1998;
Mervič Vida, razrešena 10. 4. 1998 kot namestnica direktorja; stečajni upravitelj Premrl Mitja, Ajdovščina, Vilharjeva 57, imenovan 10. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega postopka, opr. št. St 3/98 z dne 10. 4.
1998.
Rg-204274
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00291 z dne 14. 4.
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5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 7121 Dajanje drugih kopen-

skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
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1998 pri subjektu vpisa UFF, Lesna industrija Bovec, d.o.o., sedež: Industrijska
cona 4, 5230 Bovec, pod vložno št.
1/03273/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
s temile podatki:
Matična št.: 5800994
Firma: LESNA BOVEC, Stilno pohištvo, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNA BOVEC, d.o.o.
Rg-204275
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02501 z dne 15. 4.
1998 pri subjektu vpisa TEOSS, Birotehnika, d.o.o., Ajdovščina, Titov trg 9, sedež:
Titov trg 9, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00972/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5384150
Firma: TEOSS, Birotehnika, d.o.o., Ajdovščina, Lavričev trg 9
Skrajšana firma: TEOSS, d.o.o., Ajdovščina, Lavričev trg 9
Sedež: 5270 Ajdovščina, Lavričev
trg 9
Osnovni kapital: 2,107.000 SIT
Ustanovitelja: Kobal Marjan in Kobal Julija, oba Ajdovščina, Lavričev trg 9, vstopila
22. 12. 1989, vložila po 1,053.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-204278
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00307 z dne 16. 4.
1998 pri subjektu vpisa BERNARD FULL
SHOP, Podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Krilanova 4, Kobarid, sedež: Krilanova 4, 5222 Kobarid, pod vložno št.
1/02204/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5582652
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;

Rg-204277
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00311 z dne 16. 4.
1998 pri subjektu vpisa KRISTAL, Trgovina s steklenimi, porcelanastimi in drugimi izdelki za gospodinjstvo in gostinstvo,
d.o.o., Renče, sedež: Lukežiči 43, 5292
Renče, pod vložno št. 1/03114/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5770793
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.
Rg-204279
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00308 z dne 16. 4.
1998 pri subjektu vpisa DOM UPOKO-
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JENCEV NOVA GORICA, sedež: Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/00027/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5057078
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Humar Jelka, Nova Gorica, Prvomajska 5, razrešena 2. 4. 1998 in imenovana za direktorico, ki zastopa dom brez
omejitev.
Rg-204280
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02372 z dne 16. 4.
1998 pri subjektu vpisa GENERAL TRADE,
Trgovinske storitve, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Tolminskih puntarjev 2, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/02654/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5676398
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nanut-Berlot Janja, Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 2, vstop 26. 8.
1992, vložek 25.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vanin Sandro, Venezia, Italia, Via
Arino N. 16, vstop 26. 8. 1992, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berlot Žarko, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 2, vstop 29. 12. 1994, vložek
740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Špacal Albin, Solkan, Ob parku 11, vstop
29. 12. 1994, vložek 660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
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kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-

nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-204282
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00288 z dne 20. 4.
1998 pod št. vložka 1/03803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300326
Firma: FEVAL, Kovinarstvo, orodjarstvo in projektiranje, d.o.o., Tominčeva 6, Nova Gorica
Skrajšana firma: FEVAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tominčeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ferjančič Valter, Nova Gorica, Tominčeva 6, vstop 27. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ferjančič Valter, imenovan 27. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
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1998 pod št. vložka 1/03804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev samostojnega podjetnika s temile podatki:
Matična št.: 1277391
Firma: MESNICA DELIKATESA PELOZ,
s.p., Peloz Tihomil, Vrtojbenska ulica 8,
Šempeter
Skrajšana firma: MESNICA DELIKATESA PELOZ, s.p., Peloz Tihomil
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 8
Ustanovitelj: Peloz Tihomil, Šempeter pri
Gorici, Cesta na Čuklje 68b, vstop 17. 2.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Peloz Tihomil, imenovan 17. 2.
1998, zastopa podjetje brez omejitev; prokuristka Peloz Erna, Šempeter pri Gorici,
Cesta na Čuklje 68b, imenovana 17. 2.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli

in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
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ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Rg-204284
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00198 z dne 20. 4.
1998 pri subjektu vpisa ILMEST, Proizvodnja in prodaja pohištva in lesa, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Industrijska 5, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03306/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5820928
Ustanovitelji: SIMEST S.P.A. Rim, izstop
19. 2. 1998; ILCAM LEGNO SPA, Manzano, Udine, Italia, Via S. Giovanni 57, vstop
2. 6. 1993, vložek 179,487.328,05 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MEBLO HOLDING, d.o.o., Nova Gorica, Industrijska 5,
vstop 2. 6. 1993, vložek 19,943.036,45
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-204285
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00227 z dne 20. 4.
1998 pri subjektu vpisa GENERAL TRADE,
Trgovinske storitve, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Tolminskih puntarjev 2, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/02654/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5676398
Ustanovitelj: Vanin Sandro, izstop 3. 4.
1995; Špacal Albin, Solkan, Ob parku 11,
vstop 29. 12. 1994, vložek 735.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-204286
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00314 z dne 21. 4.
1998 pri subjektu vpisa VIPA INVEST NANOS, Pooblaščena investicijska družba,
d.d., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 7,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 1226428
Osnovni kapital: 3.230,810.000 SIT
Odobreni kapital 78,880.000 SIT.
Rg-204287
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00313 z dne 21. 4.
1998 pri subjektu vpisa VIPA INVEST
SOČA, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Nova Gorica, sedež: Kidričeva
7, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 1226487
Osnovni kapital: 7.058,292.000 SIT
Odobreni kapital 172,435.000 SIT.
Rg-204289
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00173 z dne 22. 4.
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nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
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Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 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 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-204290
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00171 z dne 22. 4.
1998 pri subjektu vpisa PALEX EUR, Obdelava lesa in lesna industrija, d.o.o.,
Tolmin, sedež: Rutarjeva 6, 5220 Tolmin, pod vložno št. 1/03641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, vstop družbenika, povečanje kapitala, spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5956706
Firma: PALEX EUR, Obdelava lesa in
lesna industrija, d.o.o.
Skrajšana firma: PALEX EUR, d.o.o.
Sedež: 5216 Most na Soči, Kneža
61a
Osnovni kapital: 83,135.661 SIT
Ustanovitelji: Polla Marino, Strembo, Via
Nazionale 53, vstop 9. 7. 1996, vložek
4,156.783,05 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Toscana Dario, Andalo, Via Paganella
2, vstop 9. 7. 1996, vložek 4,156.783,05
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Calcari
Renato, Tiarno di Sotto, Via per Ceri 1,
vstop 9. 7. 1996, vložek 4,156.783,05
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bonomi
Mario, Tione di Trento, Via Roma 55, vstop
9. 7. 1996, vložek 4,156.783,05 SIT, odgovornost: ne odgovarja, PALEX ITALA
S.R.L., Andalo, Via Paganella št. 2, vstop
17. 1. 1997, vložek 66,508.528,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Cuder Marko, razrešen 1. 2. 1998;
prokuristka Kavčič Nadja, Tolmin, Volarje
23a, imenovana 1. 2. 1998.
Rg-204291
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00266 z dne 22. 4.
1998 pri subjektu vpisa ETERNIT ANHOVO,
Proizvodnja vlaknocementnih izdelkov,
d.o.o., sedež: Vojkova 9, 5210 Anhovo,
pod vložno št. 1/03764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, razširitev dejavnosti, spremembo družbenikov in njihovih deležev ter
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1253344
Firma: ESAL, Gradbeni materiali,
d.o.o., Anhovo
Skrajšana firma: ESAL, d.o.o.
Ustanovitelja: SALONIT ANHOVOHOLDING, d.d., Anhovo, Vojkova 1, vstop

24. 12. 1997, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ETERNI AG, Niederurnen, Švica, CH-8867 Niederurnen, vstop 10. 3. 1998, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Terčič Žarko, Kojsko, Podsabotin 11,
razrešen 10. 3. 1998 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; prokurist Muller Dietrich, Wadenswil,
Švica, Gulmenstrasse 20, imenovan 10. 3.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7415 Upravljanje s holding družbami.
Pri vpisu pdoatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.
Rg-204295
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00327 z dne 24. 4.
1998 pri subjektu vpisa MINI GO, Proizvodno, trgovsko, transportno in inženiring podjetje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Za spomenikom 14, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/01111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5390036
Sedež: 5250 Solkan, Prvomajska
126
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Semič Zdenka, Nova Gorica, Za
spomenikom 14, razrešena 14. 4. 1998 in
imenovana za prokuristko; Semič Jože, Nova Gorica, Za spomenikom 14, razrešen
14. 4. 1998 kot namestnik direktorice in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-204296
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00263 z dne 24. 4.
1998 pod št. vložka 1/03805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe s temile podatki:
Matična št.: 1262726
Firma: CERTA HOLDING, d.d., družba
pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb
Skrajšana firma: CERTA HOLDING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5282 Cerkno, Ličarjeva 7
Osnovni kapital: 2.458,404.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem
seznamu, vstopili 16. 3. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bogataj Branko, Cerkno, Lazec 24a,
imenovan 20. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev, razen za nakup lastnih delnic, nakup in prodaja ali drugačno razpolaganje z
delnicami ali deleži družb, s katerimi upravlja, odobravanje ali najemanje kreditov mora pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta: Trpin Anton,
Zajc Milan in Kenda Jožef, vsi vstopili 19. 3.
1998.
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Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Srednja
Kanomlja 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Menard Jurko, Idrija,
Gorska pot 11, vstop 10. 3. 1998,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Troha Franc, Spodnja Idrija, Srednja Kanomlja 28, vstop 10. 3. 1998, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Troha Franc, imenovan 10. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;

4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90005 Druge storitve
javne higiene; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.
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Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s holding
družbami.
Rg-204298
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00310 z dne 24. 4.
1998 pri subjektu vpisa SOČA, Vodnogospodarsko podjetje, p.o., Nova Gorica,
sedež: Industrijska cesta 2, Kromberk,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5151490
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo.
Rg-204301
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00336 z dne 29. 4.
1998 pri subjektu vpisa ARCO, Projektiranje, oblikovanje, inženiring, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Grčna 10, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/01663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5494575
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-204302
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00267 z dne 29. 4.
1998 pod št. vložka 1/03807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1262734
Firma: KATIS, d.o.o., Sr. Kanomlja,
strojegradnja, inženiring, storitve
Skrajšana firma: KATIS, d.o.o., Sr. Kanomlja
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Rg-204303
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00330 z dne 29. 4.
1998 pri subjektu vpisa MARKO, Poslovno
svetovanje Solkan, d.o.o., sedež: Vojkova 21, 5250 Solkan, pod vložno št.
1/02316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5598052
Osnovni kapital. 4,209.096 SIT
Ustanovitelj: Baša Marko, Solkan, Vojkova 21, vstop 21. 4. 1998, vložek
2,238.476 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-204304
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00321 z dne 29. 4.
1998 pod št. vložka 1/03808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300687
Firma: ESMERALDA LJAHI & CO., Podjetje za gradbeništvo, d.n.o., Volče
Skrajšana firma: ESMERALDA LJAHI &
CO., d.n.o. Volče
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Volče 22
Ustanovitelja: Ljahi Zlatija, Tolmin, Bazoviška 15, vstop 3. 4. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Gaši Asllan, Klina, R. Srbija, Svrhe, vstop 3. 4.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Ljahi Zlatija, imenovan 3. 4. 1998;
družbenik Gaši Asllan, imenovan 3. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev.
Rg-204305
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00337 z dne 30. 4.
1998 pri subjektu vpisa WEB & R, Trgovina in inženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Delpinova 14a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02589/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5650046
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavčeva 28
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bošnjak Ivan, razrešen 12. 3. 1998;
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prokurist Balič Aleksander, Šempeter, Goriške fronte 93a, razrešen 12. 3. 1998 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1998:
2734 Vlečenje žice; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-

vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-204306
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00332 z dne 30. 4.
1998 pri subjektu vpisa GIT, Družba za
gradbeništvo, inštalacije in trgovino,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Žapuže 43b,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo
poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5333130
Ustanovitelj: Blažič Vinko, Ajdovščina,
Žapuže 43b, vstop 19. 12. 1989, vložek
1,777.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čoha Tomaž, izstop 21. 4. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Blažič Mirjam, Ajdovščina, Žapuže
43b, imenovana 21. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
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napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1998, sestavljena v notarskem zapisu pod opr. št. SV 284/98.

sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje:
Matična št.: 5045410
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Nemec Aleš, Šempeter
pri Gorici, Cesta na Čuklje 52, Vrtojba, razrešen 1. 4. 1998 in ponovno imenovan za
predsednika uprave, ki potrebuje soglasje
nadzornega sveta za naslednje posle: pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic; pridobivanje, ustanavljanje in ukinjanje gospodarskih družb; najemanje in dajanje kreditov, ki posamič presegajo 5% celotnega kapitala družbe; investicije, ki posamič
presegajo 5% celotnega kapitala družbe;
podelitev prokure; vpis zastavne pravice na
nepremičninah za zavarovanje terjatev do
družbe, ki posamično presegajo 5% celotnega kapitala družbe.
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zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

Rg-204307
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00329 z dne 30. 4.
1998 pri subjektu vpisa AVTOSERVIS
GORICA, Servisne storitve, trgovina, tehnični pregledi, d.d., sedež: Vojkova 49,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5238803
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1998:
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 65210
Finančni zakup (leasing); 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.
Rg-204308
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00322 z dne 30. 4.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d., sedež: Polje 15, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega

NOVO MESTO
Rg-202075
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00129 z dne 20. 2.
1998 pri subjektu vpisa AMI, trgovina in
storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ljubljanska 27, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00484/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovitelja zaradi odsvojitve poslovnega vložka,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5312647
Sedež: 8000 Novo mesto, Prečna 89
Osnovni kapital: 1,840.000 SIT
Ustanovitelj: Šoster Alojz, izstop 17. 5.
1994; Voglar Zdravko, Novo mesto, Prečna 89, vstop 14. 1. 1993, vložek
1,840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
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in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.
Rg-202926
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00490 z dne 13. 3.
1998 pri subjektu vpisa DANA, tovarna
rastlinskih specialitet in destilacija, p.o.,
Mirna, sedež: Cesta III. bataljona VDV
34, 8233 Mirna, pod vložno št.
1/00080/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, zastopnika, kapital, ustanovitelje in nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5049393
Firma: DANA, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, d.d.
Skrajšana firma: DANA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8233 Mirna, Glavna cesta 34
Osnovni kapital: 404,231.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 17. 3.
1997, vložek 39,570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 17. 3. 1997,
vložek 39,570.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 17. 3. 1997,
vložek 105,037.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 17. 3. 1997, vložili 79,139.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 17. 3.
1997, vložili 22,205.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; delničarji iz naslova javne
prodaje delnic, vstopili 17. 3. 1997, vložili
118,710.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pravne Jožef, Mirna, Sotla 14, razrešen 21. 3. 1997 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Hribar Janez,
Mrhar Alojz in Sladič Stanislav, vsi vstopili
17. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
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Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4521 Splošna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 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 električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Akt o lastninskem preoblikovanju in statut delniške družbe z dne 17. 3. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 01091/00876 –
1997/BR z dne 3. 11. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja v sodni
register s sklepom Srg 490/97 z dne 13. 3.
1998.
Rg-202929
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00030 z dne 12. 3.
1998 pri subjektu vpisa KREMEN, industrija in rudniki nekovin Novo mesto,
p.o., sedež: Cesta komandanta Staneta
9, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, sedeža,
zastopnikov, skrajšano firmo, kapital, ustanovitelje, nadzorni svet in dejavnost s temile
podatki:
Matična št.: 5033934

Firma: KREMEN, d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto
Skrajšana firma: KREMEN, d.d., Novo
mesto
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8000 Novo mesto, Topliška
cesta 2
Osnovni kapital: 73,014.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 22. 12.
1997, vložek 7,301.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska 56, vstop 22. 12. 1997, vložek
10,697.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Dunajska 160, vstop 22. 12. 1997, vložek
14,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 22. 12. 1997, vložili 26,165.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci interne razdelitve, vstopili 22. 12. 1997, vložili 14,249.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Žmavčič Marcel, Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 70/3, razrešen 22. 12. 1997
in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; član uprave Papež
Drago, Novo mesto Westrova 12, imenovan 22. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; članica uprave Gorenc Lilijana, Raka, Mali koren 8, imenovana 22. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; član uprave
Došen Mile, Črnomelj, Kajuhova 2, imenovan 22. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Peršak Cvetka,
Povhe Anton in Koren Danilo, vsi vstopili
22. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:
13200 Pridobivanje rud neželeznih kovin,
razen uranove in torijeve rude; 14110 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 14130 Pridobivanje skrilavcev; 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 14220 Pridobivanje gline in kaolina; 14300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 14400 Pridobivanje soli; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 26640 Proizvodnja
malte; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
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no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje.
Akt o lastninskem preoblikovanju in statut delniške družbe z dne 22. 12. 1997.
Podjetje je nastalo iz delovne organizacije Industrija in rudniki nekovin KREMEN
Novo mesto, p.o., s sprejemom statuta dne
22. 11. 1989.
Vpis podjetja v družbeni lastnini v sodni
register s sklepom Srg 335/90 z dne 16. 4.
1990.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 01332/01213 –
1998/IZ z dne 27. 1. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja v sodni
register s sklepom Srg 30/98, z dne 12. 3.
1998.

mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2030 Stavbno mizarstvo; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, 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
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Akt o ustanovitvi d.o.o. sprejet dne
16. 12. 1993.
Soglasje Agencije R Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. 1488/93-TJ
z dne 22. 12. 1993.
Vpis v sodni register s sklepom Srg
61/98 z dne 19. 3. 1998.
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kov, d.n.; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-

Rg-202943
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00061 z dne 19. 3.
1998 pri subjektu vpisa PODJETJE ZA
REDNO VZDRŽEVANJE IN VARSTVO
CEST, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03614/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo statusa ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5821649
Firma: PLANUM NOVO MESTO, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PLANUM NOVO MESTO, d.o.o.
Ustanovitelji: Cestno podjetje Novo mesto, d.d., družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, Novo mesto, Ljubljanska 47, vstop
16. 12. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrastar Anton, razrešen 24. 10.
1997; direktorica Golob Silva, Novo mesto,
Gor. Lakovnice 5, imenovana 24. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-

Rg-202930
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00071 z dne 12. 3.
1998 pri subjektu vpisa TOM OBLAZINJENO POHIŠTVO, Proizvodnja oblazinjenega pohištva in druge tekstilno-konfekcijske opreme, d.o.o., Mirna, sedež: Glavna cesta 41, 8233 Mirna, pod vložno št.
1/03757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5901502
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Gričar Bruno, Mokronog, Hrastovica
22, imenovan 16. 2. 1998.
Rg-203195
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00105 z dne 30. 3.
1998 pod št. vložka 1/04027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1277979
Firma: SIGMALES, proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: SIGMALES, d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šmihel 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sitar Gabriel, Novo mesto,
Šmihel 54, vstop 12. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sitar Gabriel, imenovan 12. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 12. 3. 1998.
Vpis ustanovitve v sodni register s
sklepom Srg 105/98 z dne 30. 3. 1998.
Rg-203199
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00009 z dne 25. 3.
1998 pod št. vložka 1/04028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1271407
Firma: VETERINA NOVO MESTO,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šmarješka
cesta 2
Osnovni kapital. 22,040.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložek 920.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 920.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 160, vložek 1,830.000 SIT,
Šalehar Stanislav, Novo mesto, Lipnica 6,
Dolž, vložek 940.000 SIT, Rihtar Hinko,
Novo mesto, Mestne njive 11, vložek
1,400.000 SIT, Picek Marko, Novo mesto,
Medičeva cesta 3, vložek 410.000 SIT, Žagar Jože, Dolenjske Toplice, Sela 62, vložek 1,140.000 SIT, Skubic Anton, Novo
mesto, Mali Slatnik 43, vložek 2,310.000
SIT, Kovač Janez, Šentjernej, Gor. Brezovica 52, vložek 1,380.000 SIT, Osterman
Igor, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 86,
vložek 1,230.000 SIT, Žagar Martina, Mirna peč, Dolenji Podboršt 2, vložek 620.000
SIT, Cvelbar Majda, Šmarješke Toplice,
Šmarjeta 5, vložek 850.000 SIT, Klobučar
Danica, Škocjan, Dobruška vas 11, vložek
280.000 SIT, Cajnar Marija, Novo mesto,
Mestne njive 12, vložek 350.000 SIT, Činkole Darko, Šmarješke Toplice, Dol. Kronovo 34, vložek 1,800.000 SIT, Vidic Jurij,
Mirna peč, Trg 1, vložek 820.000 SIT, Cibic Igor, Dvor, Gornji kot 11, vložek
590.000 SIT, Vučič Miroslav, Metlika, Župančičeva 3, vložek 220.000 SIT, Papež
Jože, Žužemberk, Cvibelj 19, vložek
1,030.000 SIT, Fir Silvo, Novo mesto, Ul.
Ivana Roba 64, vložek 760.000 SIT, Dragonjič Mevlida, Novo mesto, Šmarješka cesta 2, vložek 160.000 SIT, Zupančič Erika,
Otočec, Nad Krko 17, vložek 120.000 SIT,
Granda Mirko, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 34, vložek 410.000 SIT, Colarič Otmar,
Straža, Pod vinogradi 10, vložek 230.000
SIT, Brulec Franc, Žužemberk, Jurčičeva
47, vložek 690.000 SIT, Bergant Jože,
Medvode, Žlebe 25, vložek 630.000 SIT –
vsi vstopili 28. 10. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Osterman Igor, imenovan 28. 10.
1997, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1998:
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5540 Točenje
pijač
in
napitkov;
7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74841 Pri-

rejanje razstav, sejmov in kongresov; 8520
Veterinarstvo; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.
Akt o lastninskem preoblikovanju
DOLENJSKO-POSAVSKEGA VETERINARSKEGA ZAVODA, p.o., in družbena pogodba družbe VETERINA NOVO MESTO, d.o.o.
z dne 28. 10. 1998.
Družba z omejeno odgovornostjo se je
organizirala v postopku lastninskega preoblikovanja, na podlagi dela (31,80%) neodplačno prenešenega družbenega kapitala
DOLENJSKO-POSAVSKEGA VETERINARSKEGA ZAVODA, p.o., vpisanega pri tuk.
sodišču pod vl. št. 1/303/00.
Odločba Agencije R Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01355/02081 – 1998/MB z dne 9. 1.
1998.
VETERINA NOVO MESTO, d.o.o., prevzame
status
pravnega
naslednika
DOLENJSKO-POSAVSKO
VETERINARSKEGA ZAVODA, p.o., zaradi prevzemanja
obveznosti in terjatev po izbrisu le-tega iz
sodnega registra na podlagi sklepa sveta
zavoda z dne 7. 5. 1996.
Vpis v sodni register s sklepom Srg 9/98
z dne 25. 3. 1998.
Rg-203938
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00127 z dne 16. 4.
1998 pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI
DOM ČRNOMELJ, p.o., sedež: Delavska
pot 4, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5054605
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marentič Anton, Semič, Kašča 8, razrešen 27. 6. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-203939
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00121 z dne 16. 4.
1998 pod št. vložka 1/04031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 126980
Firma: CD TRADE, DIZDAREVIĆ & CO,
trgovina, zastopstvo, svetovanje, d.n.o.
Skrajšana
firma:
CD
TRADE,
DIZDREVIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Kajuhova ul.
št. 12
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanoviteljici: Dizdarević Cvetka in Petric Terezija, obe Črnomelj, Kajuhova ul. št.
12, vstopili 27. 3. 1998, vložili po 10.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Dizdarević Cvetka, imenovana
27. 3. 1998, kot direktorica zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
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1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
VINICA, p.o., sedež: Vinica 50, 8344 Vinica, pod vložno št. 1/00014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo naziva
ustanovitelja in razširitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5082781
Firma: OSNOVNA ŠOLA VINICA
Skrajšana firma: OŠ VINICA
Ustanovitelj: Skupščina občine Črnomelj,
izstop 11. 12. 1996; Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop 11. 12. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

na in proizvodnja Črnomelj, d.o.o., sedež: Kolodvorska 18, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/03320/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, spremembo sedeža in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5786363
Sedež: 8340 Črnomelj, Staneta Rozmana 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Šavor Nataša, Črnomelj, Ul. 21.
oktobra 2a, imenovana 12. 3. 1998, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1998:
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
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kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo z dne 27. 3. 1998.
Vpis ustanovitve v sodni register s
sklepom Srg 121/98 z dne 16. 4. 1998.
Rg-203941
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00112 z dne 15. 4.

Rg-203940
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00128 z dne 15. 4.
1998 pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA
ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM NOVO
MESTO, sedež: Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00087/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Slak Marjan-Jože, Novo mesto, Črmošnjice pri Stopicah 8, razrešen 21. 10.
1997 kot ravnatelj in ponovno imenovan za
ravnatelja, ki zastopa šolo brez omejitev,
razen da je za sklepanje pogodb ali drugih
pravnih dejanj v zvezi z nakupi, prodajo,
prenosi osnovnih sredstev ali najemanjem
srednjeročnih in dolgoročnih posojil, razpolaganje s presežki prihodkov nad odhodki,
pridobljenih s prodajo storitev, z opravljanjem izobraževanja oziroma drugih dejavnosti – potreben sklep sveta šole oziroma ministrstva za šolstvo.
Rg-203942
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00129 z dne 14. 4.
1998 pri subjektu vpisa VARIACOM, d.o.o.,
proizvodnja, trgovina in storitve, sedež:
Stari trg 36, 8230 Mokronog, pod vložno
št. 1/04010/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev družbeniških deležev
z družbeno pogodbo s temile podatki:
Matična št.: 1271342
Ustanovitelji: Lavrič Dušan, Grosuplje,
Pod gozdom c. VI/19, vstop 22. 12. 1997,
vložek 825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolenc Brigita, Grosuplje, Rodetova cesta 8, vstop 22. 12. 1997, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovačič Saša in Kovačič Alojz, oba Grosuplje, Sela pri Šmarju 24, vstopila 22. 12.
1997, vložila po 225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-203943
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00113 z dne 14. 4.
1998 pri subjektu vpisa KRAJCAR, trgovi-

Rg-203944
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00126 z dne 9. 4.
1998 pri subjektu vpisa ROBERT’S ELEKTRONIK, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, Straža, d.o.o., sedež: Novomeška cesta 79, 8351 Straža, pod
vložno št. 1/01089/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne
20. 3. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5382963
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1998:
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Telekomunikacije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-203945
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00406 z dne 9. 4.
1998 pri subjektu vpisa PLASTOFORM, tovarna plastičnih elementov, d.o.o.,
Šmarjeta, sedež: Šmarjeta 64, 8220
Šmarješke Toplice, pod vložno št.
1/01828/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka s temile podatki:
Matična št.: 5513464
Ustanovitelj: ADRIA CARAVAN, Tovarna
prikolic, Novo mesto, d .d., izstop 30. 6.
1995; Gregorčič Franc, Šmarješke Toplice,
Šmarjeta 29, vstop 30. 6. 1995, vložek
11,900.323 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pogodba o prodaji in nakupu poslovnega deleža z dne 30. 6. 1995.

Stran

6798 / Št. 71 / 22. 10. 1998

Rg-203946
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00123 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa MIKS, inženiring
Šentrupert, d.o.o., sedež: Trstenik 22,
8232 Šentrupert, pod vložno št.
1/00608/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 4. 3. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5323363
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
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skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-203947
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00119 z dne 2. 4. 1998
pri subjektu vpisa KLEOPATRA, podjetje za
prevoz blaga in trgovino, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Žabja vas 36, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo skrajšane firme, spremembo sedeža – natančnega naslova in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312493
Skrajšana firma: KLEOPATRA, Novo
mesto, d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Žabja
vas 14
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 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; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 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; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
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no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 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;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
74201 Geodetsko, 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 svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
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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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-

Rg-204100
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00079 z dne 28. 4.
1998 pri subjektu vpisa KOKO, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, Trebnje, d.o.o., sedež: Ul. heroja Kreseta 2,
8210
Trebnje,
pod
vložno
št.
1/02696/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža – natančnega
naslova, spremembo družbenika, zastopnika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 15. 4. 1998 s temile
podatki:
Matična št.: 5675308
Sedež: 8210 Trebnje, Kresetova ulica št. 2
Ustanovitelj: Rokvić Željko, izstop 11. 2.
1998; Rokvić Rajko, Trebnje, Kresetova ulica št. 2, vstop 11. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rokvić Željko, razešen 11. 2. 1998;
direktor Rokvić Rajko, imenovan 11. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1998:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

Rg-204101
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00046 z dne 28. 4.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKA BANKA, d.d., sedež: Seidlova cesta 3, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skupni
znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5026067
Osnovni kapital: 2.116,360.000 SIT
Vpiše se sklep zbora Dolenjske banke,
d.d. z dne 9. 5. 1996, da se je osnovni
kapital v letu 1995 pogojno povečal za
104,000.000 SIT, zaradi uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave v delnice.
Rg-204102
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00175 z dne 29. 4.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKA BANKA, d.d., sedež: Seidlova cesta 3, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skupni
znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5026067
Osnovni kapital. 2.156,360.000 SIT
Vpiše se sklep zbora Dolenjske banke,
d.d. z dne 20. 5. 1997, da se je osnovni
kapital v letu 1996 pogojno povečal za
40,000.000 SIT, zaradi uresničitve pravice
imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave v delnice.
Rg-204104
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00116 z dne 24. 4.
1998 pri subjektu vpisa BELOKRANJKA,
trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Adlešiči, sedež: Gorenjci 3a, 8341 Adlešiči, pod vložno št. 1/00885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5356431
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
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novrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-204105
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00118 z dne 23. 4.
1998 pod št. vložka 1/04033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1300601
Firma: K2M, Trgovina, posredništvo
in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: K2M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8350 Dolenjske Toplice, Cerovec 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Klančičar Vid, Dolenjske
Toplice, Ob sušici 8, vstop 10. 2. 1998,
vložek 660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Majes Jože, Dolenjske Toplice, Cerovec 34, vstop 10. 2. 1998, vložek
380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Majes Vesna, Dolenjske Toplice, Ob sušici
8, vstop 10. 2. 1998, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Majes Andrej,
Dolenjske Toplice, Cerovec 34, vstop
10. 2. 1998, vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klančičar Vid, imenovan 24. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1998:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 24630
Proizvodnja eteričnih olj; 26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 35420 Proizvodnja koles; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831
Prevajanje;
74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 10. 2. 1998.
Vpis v sodni register s sklepom Srg
118/98 z dne 23. 4. 1998.
Rg-204107
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00143 z dne 22. 4.

1998 pri subjektu vpisa OBRTNA ZADRUGA HRAST, z.o.o., Novo mesto, sedež:
Adamičeva 2, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 2/00006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5062322
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Bele Janez, Novo mesto, Adamičeva 27, imenovan 9. 4. 1998, kot vodja tehnično komercialne službe zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-204108
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00122 z dne 22. 4.
1998 pri subjektu vpisa DANFOSS COMPRESSORS, podjetje za proizvodnjo in
prodajo kompresorjev, d.o.o., Črnomelj,
sedež: Ulica heroja Starihe 24, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/02722/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prokurista s
temile podatki:
Matična št.: 5677521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Jakobsen Ib, Broager, Danska, Illervej 28, imenovan 9. 3. 1998.
Rg-204109
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00142 z dne 20. 4.
1998 pri subjektu vpisa PAN-JAN, proizvodno in trgovsko podjetje Trebnje,
d.o.o., sedež: Obrtniška ulica št. 33,
8210
Trebnje,
pod
vložno
št.
1/00709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne
17. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5338247
Osnovni kapital: 60,729.000 SIT
Ustanovitelja: Šalehar Janez in Šalehar
Jelka, oba Trebnje, Rožni vrh 20, vstopila
31. 1. 1990, vložila po 30,364.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
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izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi sklenjena dne
27. 3. 1998.
Vpis v sodni register s sklepom Srg
138/98 z dne 12. 5. 1998.

Skrajšana firma: CSD NOVO MESTO
Ustanovitelj: Občinska skupnost socialnega skrbstva Novo mesto, izstop 17. 12.
1992; Vlada Republike Slovenije, Ljubljana,
Gregorčičeva 20, vstop 17. 12. 1992, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
85321 Dejavnost centrov za socialno delo.
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nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-204928
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00138 z dne 12. 5.
1998 pod št. vložka 1/04035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o s temile podatki:
Matična št.: 1300121
Firma: MATIJAŠEVIĆ IN CO., Trgovina
in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MATIJAŠEVIĆ IN CO.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šegova
115
Ustanovitelji: Matijašević Goran, Sisak,
Splitska 2, vstop 27. 3. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Salčinović Alma, Zenica, Bulevar bratstva i jedinstva
16, vstop 27. 3. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Matijašević Goran in družbenica Salčinović Alma, oba imenovana 27. 3. 1998, zastopata družbo brez omejitev – samostojno.
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-

Rg-204929
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00171 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO, p.o., sedež: Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00071/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s temile podatki:
Matična št.: 5050545
Firma: CENTER ZA SOCIALNO DELO
NOVO MESTO

Rg-204938
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00146 z dne 30. 4.
1998 pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO METLIKA, sedež: Cesta
bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika,
pod vložno št. 1/00309/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5290198
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Krašovec Klančar Nada, Metlika,
Ulica 1. maja 2, razrešena 27. 12. 1995
kot v.d. direktorice in imenovana za direktorico, ki zastopa center brez omejitev.
Rg-206010
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00193 z dne 5. 6. 1998
pri subjektu vpisa ISKRA KONDENZATORJI,
Industrija kondenzatorjev in opreme, d.d.,
sedež: Vrtača 1, 8333 Semič, pod vložno
št. 1/00099/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5045762
Osebe, pooblaščene za zastopanje: generalni direktor Štefanič Janez, Gradac v
Beli Krajini, Podzemelj 6, razrešen 10. 1.
1998 kot predsednik uprave – glavni direktor in ponovno imenovan za predsednika
uprave, ki zastopa družbo brez omejitev;
Golobič Milan, Semič Semič 37, imenovan
10. 1. 1998, kot član uprave za poslovno
področje zastopa družbo brez omejitev;
Zorc Dušan, Črnomelj, Prešernova 12a,
imenovan 10. 1. 1998, kot član uprave za
tehnično področje ima pooblastila v skladu
s statutom družbe; član uprave Jančan Petar, Semič, Vavpča vas 28, imenovan 8. 5.
1998, kot delavski direktor ima pooblastila
v skladu s statutom družbe.
Rg-206156
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00178 z dne 2. 6.
1998 pri subjektu vpisa NOVOLES – AET,
inženiring, avtomatizacija, energetika,
tehnologija, Straža, d.o.o., sedež: Na žago 6, 8351 Straža pri Novem mestu,
pod vložno št. 1/01244/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo zastopnika, spremembo družbene pogodbe z dne 5. 5. 1998,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5410029
Osnovni kapital: 7,246.000 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industrija
Straža, d.d., Straža, Na žago 6, vstop 21. 8.
1990, vložek 7,246.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kompan Alojz, razrešen 5. 5. 1998
kot v.d. direktorja; direktorica Gole-Gran-
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dovec Ada, Trebnje, Dolenje Medvedje selo 2a, imenovana 5. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90005 Druge storitve javne higiene.
Čistopis Akta o ustanovitvi d.o.o. z dne
5. 5. 1998.
Akt o ustanovitvi je bil sprejet dne 21. 8.
1990.
Vpis družbe v sodni register s sklepom
Srg 1041/90 z dne 25. 9. 1990.
Rg-206211
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00213 z dne 16. 6.
1998 pri subjektu vpisa VARNOST NOVO
MESTO, d.d., Podjetje za varovanje premoženja, sedež: Trdinova 6, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00213/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in spremembo statuta z dne
13. 5. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5174562
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
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ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-206219
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00233 z dne 23. 6.

1998 pri subjektu vpisa BENINI, trgovina
in storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Ljubljanska 27, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03462/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov, zastopnikov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5820618
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Puzek Darko, Karlovac,
Hrvaška, Maksimiljana Vrhovca 19, vstop
19. 5. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Troje Nenad, Karlovac, Hrvaška, Smičiklasova 1, vstop 19. 5.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; BENEFIT INTERNATIONAL,
trgovina in inženiring Novo Mesto, d.o.o.,
izstop 19. 5. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kovačič Nikolaj, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 10a, imenovan 19. 5.
1998, kot namestnik poslovodje sklepa
pravne posle do 100.000 SIT ob soglasju
poslovodje.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 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;
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5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, 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
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Matična št.: 1316885
Firma: RADIO TURIST NOVO MESTO,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Velika Bučna vas 1
Osnovni kapital: 2,950.000 SIT
Ustanovitelj: Puntar Srečko, Leskovec
pri Krškem, Ulica Anke Salmičeve 73, vstop 15. 6. 1998, vložek 2,950.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Božič Damijan, Krško, Golek 5, imenovan 15. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 15. 6. 1998.
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5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;

Rg-206827
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00255 z dne 6. 7.
1998 pri subjektu vpisa GOSTINSTVO
“BELA KRAJINA” ČRNOMELJ, d.o.o., sedež: Kolodvorska 62, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/00830/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s
temile podatki:
Matična št.: 5494915
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Slovenski odškodninski sklad, ZLATA MONETA,
pooblaščena investicijska družba, d.d., ZLATA MONETA II, pooblaščena investicijska
družba, d.d., vsi izstopili 8. 5. 1998; Tkalčič Janko, Adlešiči, Jankoviči 2, vstop
29. 4. 1997, vložek 53,146.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-206834
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00252 z dne 3. 7.
1998 pod št. vložka 1/04041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Rg-206844
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00218 z dne 26. 6.
1998 pod št. vložka 1/04039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1305859
Firma: RNG, proizvodnja, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: RNG, d.o.o., Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Pekel 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Repše Jože, Novo mesto,
Jedinščica 14, vstop 19. 5. 1998, vložek
1,428.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nagode Vojko, Ljubljana, Krimska 7, vstop 19. 5. 1998, vložek 336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gole Mira, Trebnje, Pekel 14, vstop 19. 5. 1998, vložek
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gole Mira, imenovana 19. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
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polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
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no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 4.12 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-206964
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00288 z dne 9. 7.
1998 pri subjektu vpisa TOPOS, Tržne
analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje, Dolenjske Toplice, d.o.o., sedež: Roška 16,
8350 Dolenjske Toplice, pod vložno št.
1/02408/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5664241
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Granda Dušan, Dolenjske
Toplice, Roška 16, vstop 11. 2. 1992, vložek 915.180 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jankovič Liljana, Novo mesto, Cesarjeva 23, vstop 15. 10. 1992, vložek
592.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bajec Viktorija, Novo mesto, Petelinjek 21,
vstop 15. 10. 1992, vložek 592.410 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1998:
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74201 Geodetsko, 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
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-206967
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00177 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa GERKŠIČ, trgovina z živilskimi izdelki, Suhor, d.o.o., sedež: Dol. Suhor 7, 8331 Suhor, pod vložno št. 1/03370/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovitelja, zastopnika, uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5777666
Sedež: 8331 Suhor, Dol. Suhor št. 2
Ustanovitelj: Gerkšič Jože, izstop 1. 4.
1998; TEKOS, proizvodno in prodajno podjetje Metlika, d.o.o., Suhor, Hrast pri Jugorju št. 26, vstop 1. 4. 1998, vložek
1,820.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gerkšič Jože, razrešen 1. 4. 1998;
direktorica Kostelec Marija, Metlika, Hrast
pri Jugorju št. 26, imenovana 1. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
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na na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve

prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.60 družba ne sme opravljati poizvedovalne dejavnosti.
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nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-

Rg-206968
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00102 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa KOMUNALA TREBNJE, d.o.o., sedež: Goliev trg 9, 8210
Trebnje, pod vložno št. 1/00264/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5243858
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje.
Rg-207212
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00292 z dne 21. 7.
1998 pri subjektu vpisa NOVITA, svetovanje, posredništvo in storitve, Novo me-
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sto, d.o.o., sedež: Valantičevo 19a, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02745/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5685435
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Malenšek Gregor, Novo mesto, Nad
mlini 48, razrešen 1. 7. 1998 kot pomočnik direktorice in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Kirn Vida, Novo mesto, Valantičevo 19a,
razrešena 1. 7. 1998 in imenovana za družbenico, ki kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-207213
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00307 z dne 20. 7.
1998 pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI
DOM METLIKA, p.o., sedež: Cesta bratstva in enotnosti 73, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/01847/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, skrajšano firmo, spremembo naziva
ustanovitelja, tipa zastopnika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s temile podatki:
Matična št.: 5054591
Firma: ZDRAVSTVENI DOM METLIKA
Skrajšana firma: ZD METLIKA
Sedež: 8330 Metlika, CBE 71
Ustanoviteljica: Skupščina občine Metlika, izstop 10. 10. 1996; Občina Metlika,
Metlika, Mestni trg 24, vstop 10. 10. 1996,
vložek 5,502.000 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Mlačak Blaž, Metlika, Breg revolucije 18b, razrešen 9. 12. 1996 kot v.d. direktorja ter 10. 12. 1996 imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen za promet z nepremičninami, kjer je
potrebno soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1998:
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.
Rg-207215
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00291 z dne 17. 7.
1998 pod št. vložka 1/04047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1304372
Firma: MLAKARR, družba za storitvene dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: MLAKARR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8341 Adlešiči, Jankoviči 16
Osnovni kapital: 3,022.000 SIT
Ustanoviteljica: Mlakar Simona, Adlešiči, Jankoviči 16, vstop 8. 7. 1998, vložek
3,022.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mlakar Simona, imenovana 8. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
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prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 8. 7. 1998.
Rg-207216
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00311 z dne 17. 7.
1998 pri subjektu vpisa AMBIENT DOM
DESIGN, trgovina uvoz-izvoz Novo mesto, d.o.o., Marjana Kozine 31c, sedež:
Marjana Kozine 31c, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5417520
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1998:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez
iskanja nahajališč; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1754

Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov;
2330 Proizvodnja jedrskega goriva; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2664 Proizvodnja
malte; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2960
Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3530 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštalacije; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
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prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-207221
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00257 z dne 13. 7.
1998 pod št. vložka 1/04045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1316982
Firma: EURO C.A.T., d.o.o., trgovina,
transport, posredovanja in zastopstva,
Novo mesto
Skrajšana firma: CURO C.A.T., d.o.o.,
Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska c. 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: ART KERAMIKA, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Nova Gorica,
Kidričeva 19, vstop 12. 6. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Đipalo Goran, Karlovac, Hrvaška, Sarajevska 6, vstop 12. 6. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Đipalo Goran, imenovan 12. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Mikuž Marjan, Bovec, Mala vas 14,
imenovan 12. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
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snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih

Rg-207218
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00299 z dne 16. 7.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKA BANKA, d.d., sedež: Seidlova cesta 3, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5026067
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1998:
65121 Dejavnost bank.
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5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
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ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521

Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 12. 6. 1998.
Rg-207222
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00236 z dne 10. 7.
1998 pod št. vložka 1/04044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča samostojnega
podjetnika s temile podatki:
Matična št.: 1305697
Firma: GUSTO, Avgust Gregorčič, proizvodnja sadnih izdelkov, s.p.
Skrajšana firma: GUSTO, Avgust Gregorčič, s.p.
Pravnoorg. obika: samostojni podjetnik
Sedež: 8233 Mirna, Glavna cesta 9
Ustanovitelj: Gregorčič Avgust, mag.,
Mirna, Brezovica 26, vstop 13. 6. 1998,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist Gregorčič Avgust – mlajši, Mirna, Brezovica 26, imenovan 13. 6. 1998; zastopnica Hribar Lidija, Gabrovka, Kamni vrh 2a,
imenovana 13. 6. 1998, ima pooblastilo za
zastopanje na področju splošnih, kadrovskih in pravnih zadev. Omejitve: izvajanje
investicijskih del, najemanje posojil in kreditov; pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ali drugih sredstev; dajanje posojil ali poroštev in določanje splošnih pogojev poslovanja; zastopnica Živec Nevenka, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 16,
imenovana 13. 6. 1998, ima pooblastilo za
zastopanje na področju finančno-računo-
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janje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 samostojni podjetnik ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.
Akt o ustanovitvi z dne 13. 6. 1998.

vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51700 Druga trgovina na debelo.
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vodskih zadev. Omejitve: izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov;
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev; dajanje posojil ali poroštev in določanje splošnih pogojev poslovanja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1998:
153 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 158 Proizvodnja drugih živil; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 159 Proizvodnja
pijač; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-

Rg-208463
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00330 z dne 5. 8.
1998 pri subjektu vpisa PIONIR KERAMIKA, Novo mesto, d.d., sedež: Klemenčičeva ulica 15, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
spremembo statuta z dne 4. 8. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5582873
Sedež: 8000 Novo mesto, Podbevškova ulica 18.

SLOVENJ GRADEC
Rg-202934
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00035 z dne 20. 3.
1998 pri subjektu vpisa MERX TRABERG,
turizem in gostinstvo, d.o.o., sedež: Meža 3, 2370 Dravograd, pod vložno št.
1/00433/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5001102
Sedež: 2370 Dravograd, Koroška cesta 47.
Rg-206129
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00129 z dne 25. 5.
1998 pod št. vložka 1/09589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1278037
Firma: DEŽELA JAGOD, pridelovanje
vrtnin in sadjarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DEŽELA JAGOD,
d.o.o.
Pravnoorg.oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2392 Mežica, Trg 4. aprila 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Weber Andreas, Wolfsberg,
Avstrija, St. Thomas 4, vstop 10. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Weber Andreas, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Praprotnik Marija, Mežica, Trg 4. julija 9, imenovana
10. 3. 1998.
Dejavnost, visana 25. 5. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-

Rg-206137
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00404 z dne 12. 5.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
JURIČEVEGA DREJČKA, p.o., sedež: Čečovje 24, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/00015/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena,
skrajšanega imena, ustanovitelja, pooblastil
zastopnika in dejavnosti ter uskladitev z
ZOFVI in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087406
Firma: OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA
DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ravne na Koroškem, izstop 20. 11. 1996; Občina Ravne-Prevalje, Ravne na Koroškem,
Čečovje 12a, vstop 20. 11. 1996, vložek
3,468.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Pandel Jožef, Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 4d, ki od 20. 11. 1996 zastopa
šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju.
Rg-206138
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00061 z dne 12. 5.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA
KOROŠKEM, p.o., sedež: Gozdarska pot
11, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/00002/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena, skrajšanega imena, ustanoviteljice, zastopnikov in dejavnosti ter uskladitev z ZOFVI in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087392
Firma:
OSNOVNA
ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA
KOROŠKEM
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ravne na Koroškem, izstop 20. 11. 1996; Občina Ravne-Prevalje, Ravne na Koroškem,
Čečovje 12a, vstop 20. 11. 1996, vložek
68,925.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kamnik Jože, razrešen 20. 11. 1996; ravnatelj Osojnik Stanislav, Ravne na Koroškem, Kotlje 215, ki od 20. 11. 1996
zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
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Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” je izvzeta “revizijska
dejavnost”.
Rg-206139
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00288 z dne 12. 5.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
FRANJA GOLOBA PREVALJE, p.o., sedež: Polje 4, 2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/00030/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena, skrajšanega imena, ustanoviteljice, pooblastil zastopnika in dejavnosti ter uskladitev z ZOFVI in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5087384
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANJA
GOLOBA PREVALJE
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA
FRANJA GOLOBA
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ravne na Koroškem, izstop 20. 11. 1996; Občina Ravne-Prevalje, Ravne na Koroškem,
Čečovje 12a, vstop 20. 11. 1996, vložek
217,860.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Kušnik Ivan, Ravne na Koroškem,
Dobja vas 82, ki od 20. 11. 1996 zastopa
šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” je izvzeta “revizijska
dejavnost”.
Rg-206141
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00137 z dne 14. 5.
1998 pod št. vložka 1/09584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1277642
Firma: BLATNIK IN KUSERBANJ – J &
J, poslovne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BLATNIK IN KUSERBANJ – J & J
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Prežihova 24
Ustanovitelja: Blatnik Jurij in Kuserbanj
Jožica, oba iz Raven na Koroškem, Na Šancah 65, vstopila 19. 3. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Blatnik Jurij in Kuserbanj Jožica, imenovana 19. 3. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje
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trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 “Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom” opravlja družba dejavnost “menjalnice in zastavljalnice”, pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” pa sta izvzeta “arbitraža in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci”.
Rg-206204
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00174 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa VITA-MER, podjetje za elektronske meritve in ekonomske
storitve, d.o.o., sedež: Pod Perkolico 52,
2360 Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/03125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov in poslovnih deležev ter družbeno pogodbo s temile podatki:
Matična št.: 5424046
Firma: BARTER-ŽORŽ, podjetje za posredovanje ekonomskih in barterskih
storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: BARTER-ŽORŽ, d.o.o.
Ustanovitelji: Žorž Zmago, vstopil
17. 10. 1990, vložil 600.000 SIT, Žorž Valerija, vstopila 7. 4. 1998, vložila 600.000
SIT, in Žorž Nina, vstopila 7. 4. 1998, vložila 300.000 SIT, vsi iz Radelj ob Dravi, Pod
Perkolico 52, odgovornost: ne odgovarjajo.
Družbeniki so dne 22. 6. 1998 sprejeli
družbeno pogodbo, ki v celoti nadomesti
akt o ustanovitvi z dne 4. 12. 1996.
Rg-206205
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00239 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa LIVADA, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Podgorje 20, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, pod vložno št.
1/03871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenika, dejavnosti, zastopnika
in akta o ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5482950
Firma: SADLES-NOVA, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SADLES-NOVA, d.o.o.
Sedež: 2393 Črna na Koroškem, Center 99
Ustanovitelj: Konečnik Marjan, izstop
19. 5. 1998; Pušnik Franc, Črna na Koroškem, Center 99, vstop 19. 5. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Konečnik Marjan, razrešen 19. 5.
1998; direktor Pušnik Franc, imenovan
19. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-

nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe je
bila sprejeta dne 19. 5. 1998.
Rg-206206
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00373 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa TINI MARKET, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Francetova 7, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/00947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5287421
Ustanovitelji: Lasbaher Tadej, izstopil
8. 6. 1996; Uršič Ignac, Slovenj Gradec,
Stari trg 247, vstopil 14. 6. 1989, ter Nabernik Igor, Mislinja, Ob gozdu 24, Kočevar
Irena, Velenje, Stantetova 9, in Lasbaher
Jurij, Slovenj Gradec, Cesta na Štibuh 15,
vstopili 5. 9. 1996 – vložili po 1,378.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
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govina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” je izvzeto “posredništvo pri
prodaji farmacevtskih izdelkov”, pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” je izvzeta trgovina “z orožjem in strelivom”, pod šifro
74.120 “Računovodske, knjigovodske in re-

vizijske dejavnosti, davčno svetovanje” pa
je izvzeta “revizijska dejavnost”.
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 13. 5.
1997.
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pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-

Rg-206208
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00104 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa FAST FASHION,
podjetje za trženje in storitve, d.o.o., sedež: Pod Perkolico 5, 2360 Radlje ob
Dravi, pod vložno št. 1/08236/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, naslova, dejavnosti
in akta o ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5762359
Firma: FASTER, podjetje za trženje in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FASTER, d.o.o.
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Koroška 61a
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
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trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
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nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” je izvzeto “posredništvo pri
prodaji farmacevtskih izdelkov, pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” je izvzeta “trgovina z orožjem in strelivom”, pod šifro
74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” je
izvzeta “revizijska dejavnost”, pod šifro
74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”
pa sta izvzeta “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med mangerji in delavci”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe je
bila sprejeta dne 4. 2. 1998.
Rg-206225
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00501 z dne 19. 6.
1998 pri subjektu vpisa NTU, tovarna gumirane žime in penastih mas, d.d., se-

dež: Meškova ulica 2, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/01275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika, članov nadzornega sveta in
statuta družbe s temile podatki:
Matična št.: 5035058000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zbičajnik Anton, Slovenj Gradec, Podgorska
cesta 119, razrešen 25. 11. 1997 kot začasni direktor in imenovan 26. 11. 1997 za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev
in posamično.
Člani nadzornega sveta: Švab Andrej, izstopil 25. 11. 1997 in ponovno vstopil
26. 11. 1997; Kamnik Janez in Kržič Andrej, izstopila 25. 11. 1997; Grabnar Dušan in Majcenovič Matija, vstopila 26. 11.
1997.
Sprememba statuta je bila sprejeta na
skupščini delniške družbe dne 25. 11.
1997.
Rg-206226
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00101 z dne 23. 6.
1998 pri subjektu vpisa STROJ, tovarna
industrijske opreme, d.o.o., sedež: Mariborska cesta 32, 2360 Radlje ob Dravi,
pod vložno št. 1/00251/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov, nadzorni svet ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5041376
Osnovni kapital: 237,226.000 SIT
Ustanovitelji: STROJ, tovarna industrijske opreme, p.o., Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 32, izstopil 27. 2. 1997; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
45,506.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 22, vložil
23,723.000 SIT, Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Kotnikova 28, vložila
54,273.000 SIT, Adam Vladimir Radlje ob
Dravi, Samostanska 2a, vložil 870.000 SIT,
Ambrož Rudolf, Radlje ob Dravi, Prisoja 4,
vložil 435.000 SIT, Ambrož Vlasta, Radlje
ob Dravi, Pod gradom 21, vložila 461.000
SIT, Areh Pavlina, Radlje ob Dravi, Samostanska 13, vložila 835.000 SIT, Bijol Anton, Vuzenica, Spodnji trg 13, vložil
639.000 SIT, Bobovnik Rudolf, Radlje ob
Dravi, Prisoja 4, vložil 1,005.000 SIT, Breg
Anton, Radlje ob Dravi, Vas 35, vložil
915.000 SIT, Brezočnik Igor, Radlje ob
Dravi, Koroška cesta 55, vložil 441.000
SIT, Bricman Lucija, Vuzenica, Sv. Vid 20,
vložila 112.000 SIT, Bukovnik Jožef, Radlje ob Dravi, Zgornja Vižinga 50, vložil
406.000 SIT, Cigler Dušan, Radlje ob Dravi, Prisoja 4, vložil 445.000 SIT, Cigler Mirko, Radlje ob Dravi, Prisoja 3, vložil
339.000 SIT, Cigler Zdravko, Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 42, vložil 159.000
SIT, Cmrečnjak Stanislav, Radlje ob Dravi,
Vas 63, vložil 398.000 SIT, Ditinger Anton,
Dravograd, Robindvor 106, vložil 355.000
SIT, Drajzinger Marjan, Radlje ob Dravi, Prisoja 5, vložil 945.000 SIT, Držačnik Sonja,
Podvelka, Rdeči breg 72, vložila 949.000
SIT, Erjavc Ivan, Radlje ob Dravi, Spodnja
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Kotnik Ivanka, Radlje ob Dravi, Prisoja 4,
vložila 378.000 SIT, Kotnik Jožef, Radlje
ob Dravi, Remšnik 11, vložil 865.000 SIT,
Kovač Bogdan, Vuhred, Vuhred 47, vložil
442.000 SIT, Kovačič Boris, Radlje ob Dravi, Partizanska 2, vložil 417.000 SIT, Kovačič Darko, Radlje ob Dravi, Partizanska 9,
vložil 412.000 SIT, Kralj Marija, Radlje ob
Dravi, Janžev vrh 1, vložila 786.000 SIT,
Kramljak Janez, Ribnica na Pohorju, Hudi
kot 65a, vložil 14.000 SIT, Krebs Ivan, Podvelka, Brezno 71, vložil 487.000 SIT, Krelj
Ivan, Radlje ob Dravi, Št. Janž 58, vložil
250.000 SIT, Kreuh Jože, Radlje ob Dravi,
Hmelina 17, vložil 445.000 SIT, Kričej Jožef, Radlje ob Dravi, Zgornja Vižinga 2, vložil 543.000 SIT, Kričej Štefan, Prevalje, Zagrad 26, vložil 631.000 SIT, Kržan Karel,
Muta, Ob polju 23, vložil 931.000 SIT, Kumer Tomaž, Radlje ob Dravi, Šarhova ulica
4, vložil 517.000 SIT, Kun Ivan, Vuhred,
Vuhred 128, vložil 387.000 SIT, Kunčnik
Vinko, Radlje ob Dravi, Radelca 30, vložil
483.000 SIT, Kure Marjeta, Podvelka, Brezno 87, vložila 857.000 SIT, Kvar Anton,
Radlje ob Dravi, Prisoja 3, vložil 610.000
SIT, Kvar Srečko, Radlje ob Dravi, Prisoja
3, vložil 735.000 SIT, Ladinek Marjan, Radlje ob Dravi, Koroška 59, vložil 351.000
SIT, Ladinek Tomislav, Radlje ob Dravi, Vas
8, vložil 601.000 SIT, Ladis Marjan, Podvelka, Lehen 53, vložil 451.000 SIT, Lavre
Mirko, Radlje ob Dravi, Harkova ulica 6,
vložil 499.000 SIT, Ledinek Anton, Radlje
ob Dravi, Partizanska 2, vložil 895.000 SIT,
Ledinek Hubert, Radlje ob Dravi, Vas 44a,
vložil 1,012.000 SIT, Lipnik Srečko, Radlje
ob Dravi, Harkova 6, vložil 505.000 SIT,
Lorbek Anton, Radlje ob Dravi, Pod perkolico 29, vložil 754.000 SIT, Maher Branko,
Radlje ob Dravi, Pod gradom 20, vložil
437.000 SIT, Majcen Robert, Radlje ob
Dravi, Partizanska 12, vložil 437.000 SIT,
Markon Marjana, Radlje ob Dravi, Vorančeva 8, vložila 437.000 SIT, Matečko Vinko,
Radlje ob Dravi, Pohorska 21, vložil
454.000 SIT, Matjaž Alojz, Radlje ob Dravi,
Koroška 41, vložil 799.000 SIT, Mavrič Anton, Ribnica na Pohorju, Hudi kot 49, vložil
643.000 SIT, Medved Agata, Radlje ob Dravi, Maistrova ulica 16, vložila 630.000 SIT,
Mernik Drago, Radlje ob Dravi, Vas 14, vložil 374.000 SIT, Mernik Srečko, Radlje ob
Dravi, Suhi vrh 5, vložil 883.000 SIT, Mihelič Alojz, Radlje ob Dravi, Prisoja 4, vložil
445.000 SIT, Mihelič Ivan, Radlje ob Dravi,
Prisoja 3, vložil 461.000 SIT, Mihelič Janez, Radlje ob Dravi, Prisoja 2, vložil
397.000 SIT, Mihelič Jože, Radlje ob Dravi, Partizanska 2, vložil 851.000 SIT, Mihelič Marjan, Vuhred, Vuhred 47, vložil
877.000 SIT, Mori Stanislav ml., Podvelka,
Brezno 36, vložil 756.000 SIT, Mori Stanislav st., Podvelka, Brezni vrh 31, vložil
928.000 SIT, Mravljak Erik, Radlje ob Dravi, Vas 75, vložil 481.000 SIT, Namestnik
Miroslav, Podvelka, Brezni vrh 1, vložil
442.000 SIT, Novak Mirko, Vuhred, Vuhred
130, vložil 892.000 SIT, Osrajnik Andreja,
Ribnica na Pohorju, Orlica 23, vložila
125.000 SIT, Osrajnik Anton, Radlje ob
Dravi, Prisoja 2, vložil 491.000 SIT, Osrajnik Vlado, Vuhred, Vuhred 130, vložil
486.000 SIT, Ovčar Jožefa, Radlje ob Dravi, Partizanska 40, vložila 809.000 SIT, Pajt-

ler Maksimiljan, Podvelka, Remšnik 15, vložil 312.000 SIT, Pajtler Srečko, Podvelka,
Remšnik 15, vložil 778.000 SIT, Par Franc,
Radlje ob Dravi, Vas 51, vložil 184.000
SIT, Pavlič Tomaž, Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 37, vložil 281.000 SIT, Pečečnik Dušan, Podvelka, Brezni vrh 31, vložil
629.000 SIT, Pečolar Viktor, Radlje ob Dravi, Grajska pot 7, vložil 461.000 SIT, Peruš
Franc, Vuzenica, Sv. Vid 87, vložil
1,058.000 SIT, Petelin Dušan, Vuhred, Vuhred 12, vložil 776.000 SIT, Planinšič Stanislav, Podvelka, Rdeči breg 54, vložil
495.000 SIT, Plazovnik Jožef, Radlje ob
Dravi, Zgornja Vižinga 20, vložil 127.000
SIT, Plazovnik Oto, Radlje ob Dravi, Zgornja
Vižinga 43, vložil 550.000 SIT, Plevnik Janko, Radlje ob Dravi, Partizanska 2, vložil
379.000 SIT, Podlesnik Danijel, Podvelka,
Lehen 38, vložil 186.000 SIT, Podrzavnik
Jože, Radlje ob Dravi, Partizanska 2, vložil
844.000 SIT, Podrzavnik Zlatko, Radlje ob
Dravi, Vas 38, vložil 796.000 SIT, Pogorelc
Sandi, Ribnica na Pohorju, Josipdol 13, vložil 234.000 SIT, Pokeržnik Borut, Podvelka, Janževski vrh 54a, vložil 422.000 SIT,
Polak Katarina, Vuzenica, Zgornji trg 10,vložila 553.000 SIT, Popijal Franc, Radlje ob
Dravi, Prisoja 6, vložil 870.000 SIT, Praznik
Marjan, Vuhred, Vuhred 174, vložil
465.000 SIT, Praznik Vlado, Vuhred, Vuhred 155, vložil 507.000 SIT, Prot Lenart
Radlje ob Dravi, Partizanska 28, vložil
409.000 SIT, Pušnik Terezija, Vuhred, Vuhred 71, vložila 649.000 SIT, Razdevšek
Anton, Ribnica na Pohorju, Hudi kot 64,
vložil 414.000 SIT, Razdevšek Jože, Radlje ob Dravi, Prisoja 2, vložil 358.000 SIT,
Razdevšek Ludvik Radlje ob Dravi, Šarhova
6, vložil 563.000 SIT, Razgoršek Bojan,
Radlje ob Dravi, Maistrova 3, vložil 585.000
SIT, Rebernik Helmut, Radlje ob Dravi, Mariborska 11, vložil 509.000 SIT, Rejak Rajko, Radlje ob Dravi, Št. Janž 90, vložil
867.000 SIT, Renat Andrej Radlje ob Dravi, Suhi vrh 13, vložil 451.000 SIT, Roškar
Janko, Radlje ob Dravi, Partizanska 55, vložil 839.000 SIT, Safran Ivan, Radlje ob Dravi, Dobrava 7c, vložil 965.000 SIT, Semlak
Branko, Radlje ob Dravi, Koroška cesta 7,
vložil 407.000 SIT, Slapnik Drago, Podvelka, Podvelka 2, vložil 863.000 SIT, Stepišnik Franc, Radlje ob Dravi, Koroška cesta
77, vložil 786.000 SIT, Strmšnik Maksimiljan, Vuhred, Orlica 1, vložil 409.000 SIT,
Sušnik Vincenc, Radlje ob Dravi, Brezovec
10, vložil 879.000 SIT, Svetina Alojz, Vuhred, Vuhred 52, vložil 546.000 SIT, Svetina Nikolaj, Vuhred, Vuhred 118, vložil
499.000 SIT, Šiler Andrej, Radlje ob Dravi,
Kozji vrh 35, vložil 434.000 SIT, Šiler Zdravko Radlje ob Dravi, Kozji vrh 9, vložil
382.000 SIT, Škorjanc Silvo, Muta, Koroška 6, vložil 265.000 SIT, Šmuc Zlatko,
Muta, Glavni trg 31, vložil 279.000 SIT,
Štuhec Anton, Radlje ob Dravi, Pod gradom
12, vložil 166.000 SIT, Štuhec Marko, Radlje ob Dravi, Pod gradom 12, vložil
422.000 SIT, Šturm Boštjan, Radlje ob Dravi, Maistrova 9, vložil 368.000 SIT, Šturm
Ljubo, Radlje ob Dravi, Maistrova 8, vložil
479.000 SIT, Šturm Vlado, Radlje ob Dravi,
Maistrova 9, vložil 607.000 SIT, Tandler
Mirko, Radlje ob Dravi, Prisoja 5, vložil
500.000 SIT, Ternik Aleksander Vuhred,
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Vižinga 46, vložil 436.000 SIT, Fekonja Janko, Ribnica na Pohorju 170, vložil 417.000
SIT, Gerold Alojz, Radlje ob Dravi, Razgledna 35, vložil 863.000 SIT, Glazer Ivan, Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 16a, vložil
474.000 SIT, Glazer Martin, Radlje ob Dravi, Prisoja 3, vložil 490.000 SIT, Glazer Samo, Muta, Koroška 11, vložil 864.000 SIT,
Golob Franc, Vuhred 41, vložil 998.000
SIT, Golob Ivan, Radlje ob Dravi, Vas 48,
vložil 495.000 SIT, Golob Peter, Radlje ob
Dravi, Kozji vrh 47, vložil 216.000 SIT, Gracej Zdenka, Muta, Ob polju 16, vložila
616.000 SIT, Gregorc Anton, Ribnica na
Pohorju 86, vložil 447.000 SIT, Gros Adolf,
Radlje ob Dravi, Pri skali 8, vložil 1,061.000
SIT, Gros Robert, Radlje ob Dravi, Pri skali
8, vložil 555.000 SIT, Hartman Anica, Ribnica na Pohorju, Hudi kot 96, vložila
286.000 SIT, Hartman Maks, Radlje ob
Dravi, Partizanska 48, vložil 833.000 SIT,
Helbl Andrej, Radlje ob Dravi, Koroška 39,
vložil 446.000 SIT, Helbl Cvetka, Radlje ob
Dravi, Dobrava 7b, vložila 360.000 SIT,
Helbl Ivanka, Radlje ob Dravi, Pohorska 16,
vložila 717.000 SIT, Helbl Silvester, Radlje
ob Dravi, Partizanska 2, vložil 329.000 SIT,
Helbing Edvard, Radlje ob Dravi, Šentjanž
12, vložil 368.000 SIT, Herjavec Cvetka,
Radlje ob Dravi, Vas 26, vložila 865.000
SIT, Herjavec Miroslav, Radlje ob Dravi, Vas
26, vložil 812.000 SIT, Hirtl Bogdan, Radlje ob Dravi, Mariborska 29, vložil 395.000
SIT, Hoder Ivan, Podvelka, Brezno 42, vložil 299.000 SIT, Holcman Erna, Radlje ob
Dravi, Vas 30, vložila 635.000 SIT, Hrastnik Karel, Radlje ob Dravi, Pohorska 11,
vložil 846.000 SIT, Hrženjak Amalija, Radlje ob Dravi, Partizanska 13, vložila
226.000 SIT, Javornik Anton, Vuhred, Vuhred 142, vložil 1,072.000 SIT, Jenišek
Mirko, Radlje ob Dravi, Koroška 42, vložil
447.000 SIT, Jerič Jože, Radlje ob Dravi,
Spodnja Vižinga 40, vložil 859.000 SIT, Jevšnik Boštjan, Radlje ob Dravi, Partizanska
18, vložil 264.000 SIT, Kac Stanislav, Vuzenica, Sv. Vid 67, vložil 374.000 SIT, Kaspar Emica, Vuzenica, Na klancu 10, vložila
903.000 SIT, Kavcl Robert, Radlje ob Dravi, Kozji vrh 19a, vložil 568.000 SIT, Kelenberger Ivanka, Radlje ob Dravi, Dobrava
25a, vložila 869.000 SIT, Kerbler Miroslav,
Radlje ob Dravi, Dobrava 30, vložil 722.000
SIT, Klančič Marjan, Radlje ob Dravi, Prisoja 6, vložil 698.000 SIT, Klemenc Drago,
Radlje ob Dravi, Prisoja 3, vložil 869.000
SIT, Klemenc Srečko, Radlje ob Dravi, Prisoja 4, vložil 441.000 SIT, Knez Karel, Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga 36, vložil
922.000 SIT, Knuplež Boris, Radlje ob Dravi, Prisoja 3, vložil 960.000 SIT, Kobal Dimitrij, Radlje ob Dravi, Koroška c. 53, vložil
826.000 SIT, Kojzek Anton, Podvelka,
Zgornja kapla 28, vložil 458.000 SIT, Kojzek Danijel, Podvelka, Spodnja kapla 10,
vložil 834.000 SIT, Kolar Kristijan, Radlje
ob Dravi, Pohorska 14, vložil 874.000 SIT,
Koležnik Božidar, Podvelka, Radelca 4, vložil 872.000 SIT, Komerički Drago, Radlje
ob Dravi, Koroška cesta 61, vložil 746.000
SIT, Končnik Ivan, Radlje ob Dravi, Maistrova 10, vložil 1,006.000 SIT, Kosec Franc,
Radlje ob Dravi, Koroška cesta 1, vložil
1,056.000 SIT, Košir Alojz, Radlje ob Dravi, Razgledna ulica 18, vložil 111.000 SIT,
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Sv. Vid 80, vložil 416.000 SIT, Ternik Blaž,
Vuhred, Vuhred 5, vložil 900.000 SIT, Ternik Danijela, Muta, Kovaška ulica 6, vložila
308.000 SIT, Ternik Marjan, Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga 34, vložil 386.000 SIT,
Ternik Valentin, Radlje ob Dravi, Grajska
pot 4, vložil 819.000 SIT, Ternik Zlatko,
Radlje ob Dravi, Pod gradom 8, vložil
509.000 SIT, Tjukajev Bojana, Radlje ob
Dravi, Partizanska 39, vložila 792.000 SIT,
Tkalec Bojan, Podvelka, Podvelka 58, vložil
769.000 SIT, Tomažič Branko, Vuzenica
Sv. Vid 31, vložil 476.000 SIT, Tomažič
Jože, Radlje ob Dravi, Mariborska 24, vložil
421.000 SIT, Tomažič Stanko, Radlje ob
Dravi, Partizanska 48, vložil 845.000 SIT,
Tomažič Zlatko, Radlje ob Dravi, Partizanska 40, vložil 745.000 SIT, Topler Danilo,
Radlje ob Dravi, Pod gradom 3, vložil
797.000 SIT, Tršar Dragotin, Radlje ob Dravi, Partizanska 40, vložil 1,024.000 SIT,
Uran Erika, Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga 52a, vložila 716.000 SIT, Vajda Bogdan, Vuzenica, Levstikova 5, vložil 345.000
SIT, Vajs Nevenka, Radlje ob Dravi, Zgornja
Vižinga 3, vložila 723.000 SIT, Valtl Alojz,
Radlje ob Dravi, Brezovec 39, vložil
746.000 SIT, Verdnik Boris, Radlje ob Dravi, Pod gradom 16, vložil 800.000 SIT, Veršovnik Jože, Podvelka, Gradbišče 44a, vložil 647.000 SIT, Veršovnik Vekoslav, Radlje ob Dravi, Zgornja Vižinga 14, vložil
416.000 SIT, Vezovnik Hubert, Ribnica na
Pohorju, Ribnica 28, vložil 440.000 SIT,
Vezovnik Branko, Podvelka, Remšnik 51a,
vložil 865.000 SIT, Višič Miroslav, Radlje
ob Dravi, Mariborska 42, vložil 838.000
SIT, Zapečnik Mojca, Ribnica na Pohorju,
Ribnica 15, vložila 233.000 SIT, Zupančič
Matjaž, Podvelka, Podvelka 29, vložil
404.000 SIT, Zver Miran, Podvelka, Brezno 91, vložil 312.000 SIT, Želj Branko, Vuhred 175, vložil 188.000 SIT, in Žunko
Srečko, Radlje ob Dravi, Samostanska 13,
vložil 435.000 SIT – vstopili 27. 2. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Golob Ivan, razrešen 27. 2. 1997; Mravljak
Erik, ki od 27. 2. 1997 zastopa družbo kot
začasni direktor, brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Drajzinger Marjan, Ternik Valentin, Laure Mirko, Kozjak
Vlasta in Košir Alojz, vstopili 27. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
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6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije R Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01103/01465-1998/MP z dne 2. 3. 1998.
Rg-206230
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00377 z dne 22. 6.
1998 pri subjektu vpisa LI & LO, trgovsko,
proizvodno in gostinsko podjetje,
d.o.o.o., sedež: Pameče 133a, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/07947/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5773865
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pameče 129a
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo.
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 19. 9.
1997.
Rg-206231
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00287 z dne 22. 6.
1998 pri subjektu vpisa MAJA, brivsko frizersko podjetje, d.o.o., sedež: Glavni trg
41, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/00569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5067529
Ustanoviteljice: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in MERCATA 1,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, izstopili 17. 6. 1996; Camlek Andreja, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Turiška
vas 21, vložila 180.667 SIT, Kac Olga, Slovenj Gradec, Gmajna 6, vložila 208.667
SIT, Keber Zdenka, Muta, Ulica Lackovega
odreda 13, vložila 113.000 SIT, Kotnik Urška, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno
60, vložila 95.667 SIT, Pokeršnik Mateja,
Slovenj Gradec, Heroja Vrunča 3, vložila
124.667 SIT, Pori Bernarda, Slovenj Gradec, Heroja Vrunča 3, vložila 180.666 SIT,
Smrtnik Bojana, Mislinja, Dovže 15a, vložila
124.667 SIT, Sterle Anica, Slovenj Gradec,
Maistrova 11, vložila 293.667 SIT, Kadiš
Štefanija, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški
vrh 154a, vložila 265.666 SIT, Keber Branka, Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, vložila
124.667 SIT, Plešej Zdenka, Slovenj Gradec, Pešernova 46, vložila 124.667 SIT, in
Uršej Alenka, Slovenj Gradec, Heroja Ronka 16, vložila 57.000 SIT, vstopile 13. 7.
1995, Prošev Petra, Slovenj Gradec, Tomšičeva 43, vložila 67.666 SIT, vstopila

17. 6. 1996, ter Juvan Natalija, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, Spodnji Razbor 7, vložila 33.833 SIT, in Kolar Lidija, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, Raduše 35, vložila 33.833
SIT, vstopile 21. 1. 1997 – odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Sterle Anica, razrešena 1. 7.
1997; direktorica Prošev Petra, imenovana 1. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 30. 6.
1997.
Rg-206234
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00165 z dne 10. 6.
1998 pri subjektu vpisa EXTRA, trgovina,
zastopstva, svetovanje, d.o.o., sedež:
Pod gonjami 43, 2391 Prevalje, pod vložno št. 1/03983/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5496187
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorji Verčko Ivan, Muta, Šolska 1, imenovan 16. 4. 1992, Benko Dragomir, Prevalje, Pod gonjami 43, imenovan 30. 5. 1994,
in Špenger-Benko Milenka, Prevalje, Pod
gonjami 43, imenovana 18. 3. 1998 – zastopajo družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 18. 3.
1998.
Rg-206813
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00131 z dne 3. 7.
1998
pri
subjektu
vpisa
JAVNI
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD-GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEM, sedež:
Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/04266/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena, ustanoviteljice in dejavnosti ter uskladitev z ZOFVI in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5510813
Firma: GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEM
Ustanovitelji: Skupščina občine Ravne na
Koroškem, izstop 18. 6. 1992; Republika
Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 18. 6. 1992, odgovornost: odgovarja
do določene višine.
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 22150
Drugo založništvo; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80210 Srednješolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-206814
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00083 z dne 3. 7.
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podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi je bila
sprejeta dne 13.5. 1998.

be; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Popravi se osnovni kapital družbe, ki se
pravilno glasi 1.282,581.018 SIT in ne
1.282,563.018 SIT. Ugotovi se, da je vpisani osnovni kapital družbe napačen in da
je prišlo pri vpisu povečanja osnovnega kapitala dne 21. 7. 1993 (Srg 93/01038/
zgolj do računske napake pri seštevku obeh
deležev družbenikov, ki ostajata še nadalje
takšna, kot sta bila vpisana.
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1998 pod št. vložka 1/09594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1273957
Firma: KNJIŽNICA DRAVOGRAD
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2370 Dragograd, Koroška cesta 47
Ustanoviteljica: Občina Dravograd, Dravograd, Trg 4. julija 7, vstop 6. 6. 1996,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čop Cvetka, Dravograd, Robindvor 43, imenovana 4. 12. 1997, zastopa
zavod kot v.d. direktorica.
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 2211 Izdajanje knjig; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-206815
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00236 z dne 2. 7.
1998 pri subjektu vpisa ETP, elektrotehnično podjetje, d.o.o., sedež: Glavni trg
47, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/00981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5290406
Firma: ELEKTRO ŠTUMPFL, elektrotehnično podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRO ŠTUMPFL,
d.o.o.
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-

Rg-206818
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00500 z dne 2. 7.
1998 pri subjektu vpisa JOHNSON CONTROLS JOHNSON CONTROLS-NTU,
d.o.o., sedež: Pod gradom 1, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/02950/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorganizacijske oblike, družbenikov, zastopnikov
in dejavnosti, nadzorni svet, popravek osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5415918
Firma: JOHNSON CONTROLS-NTU,
tovarna za izdelavo izdelkov za avtomobilsko in pohištveno industrijo, d.o.o.
Skrajšana
firma:
JOHNSON
CONTROLS-NTU, d.o.o.
Osnovni kapital: 1.282,581.018 SIT
Ustanovitelja: JOHNSON CONTROLS
G.M.B.H.&CO KG, Espelkamp, Nemčija,
Brandenburger
Ring
2-4,
vložil
769,486.804,40 SIT, in NTU, tovarna gumirane žime in penastih mas, d.d., Slovenj
Gradec,
Meškova
2,
vložila
513,094.213,60 SIT – vstopila 25. 11.
1989, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Špeglič Erika, razrešena 31. 12.
1996, direktor Krossner Hans-Bernhardt,
razrešen 21. 7. 1996, in prokurist Grah Valter, razrešen 30. 11. 1996; direktor Grabnar Dušan, Maribor, Mladinska 21, imenovan 21. 7. 1996, in prokurist Konig Hartmut, Lubbecke, Elsa-Brandstrom str. 13,
imenovan 17. 12. 1997.
Člani nadzornega sveta: Švab Andrej,
Fiori B. Giovani, Mumby Alan, Lamotte Jacques, Puharič Krešimir in Kržič Andrej, vstopil 17. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28520 Splošna mehanična dela; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke pora-

Rg-206823
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00425 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa SLOVENSKE
ŽELEZARNE-ARMATURE MUTA, RAVNE,
podjetje za proizvodnjo armatur, d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 55, 2366 Muta,
pod vložno št. 1/03413/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5439256
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorji Štifter Viljem, Pratnekar Anton in Studenčnik Jožef, razrešeni 15. 4. 1996; direktorji Kremljak Zvonko, Radlje ob Dravi,
Hmeljina 14, Senica Kristijan, Prevalje, Trg
12, in Poročnik Irena, Vuzenica, Planinska
ulica 7, imenovani 1. 9. 1997, vodijo posle
družbe in jo zastopajo skupno, z omejitvijo,
da poslov, ki pomenijo spremembo premoženja družbe, ne smejo sklepati brez soglasja skupščine.
Rg-206824
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00028 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa ŽELEZARNA
RAVNE-MONTER DRAVOGRAD, d.o.o.,
sedež: Otiški vrh 177, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu, pod vložno št. 1/02127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, pravnoorganizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov, nadzorni svet ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5066255
Firma: ŽELEZARNA RAVNE-MONTER
DRAVOGRAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 444,100.000 SIT
Ustanovitelji: ŽELEZARNA RAVNE-POSLOVNI SERVIS, d.o.o., in ŽELEZARNA
RAVNE-MONTER DRAVOGRAD, d.o.o., izstopila 6. 6. 1997; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vložila
87,569.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
41,483.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
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na, Dunajska 56, vložil 76,486.000 SIT,
udeleženci interne razdelitve, vložili
75,029.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili 88,633.000 SIT, delničarji iz
naslova javne prodaje delnic, vložili
45,634.000
SIT,
in
SLOVENSKE
ŽELEZARNE-METAL, RAVNE, podjetje za
proizvodnjo plemenitih jekel, d.o.o., Ravne
na Koroškem, Koroška cesta 14, vložile
29,266.000 SIT – vstopili 6. 6. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pungartnik Regina in Potočnik Jože, razrešena
6. 6. 1997; direktor Kadiš Bogdan, Dravograd, Mariborska 39, ki od 6. 6. 1997 zastopa družbo kot začasni direktor brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Jauševec Danilo,
Hartman Branimir, Lužnik Majda, Muratovič
Marjana in Petek Cveto, vstopili 6. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
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Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544

Soboslikarska in steklarska dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01277/02001-1998/MR z dne 16. 1.
1998.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” je izvzeta “revizijska
dejavnost”.
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