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Sodni register

CELJE

Rg-207252
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00814 z dne 2. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa OMEGA, Razvojno tržni inže-
niring, d.o.o., sedež: Efenkova 61, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00697/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5289645
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:

45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 63120 Skladiščenje;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74832 Fotokopiranje in drugo

razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba opravlja vse, razen farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-207253
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00088 z dne 20. 5. 1998 pri
subjektu vpisa NALOŽBA, Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Žalec, sedež:
Hmeljarska 3, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/06066/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža in pripojitev
pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5814065
Ustanovitelj: HMEZAD BANKA, d.d., Ža-

lec, Hmeljarska 3, izstop 30. 1. 1998;
POSEST, podjetje za trgovino, inženiring in
posredovanje, d.o.o., Celje, Krekov trg 6,
vstop 30. 1. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Pripojitev k družbi POSEST, Podjetje za
trgovino, inženiring in posredovanje, d.o.o.,
Krekov trg 6, Celje, na podlagi sklepa o
pripojitvi z dne 20. 1. 1998. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-207254
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00087 z dne 20. 5. 1998 pri
subjektu vpisa POSEST, Podjetje za trgo-
vino, inženiring in posredovanje, d.o.o.,
sedež: Krekov trg 6, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03033/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzemni
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5509327
Pripojitev družb Trgovsko in storitveno

podjetje NALOŽBA, d.o.o., Žalec, Hmeljar-
ska 3 (reg. vl. 1/6066/00) in DENOR, pod-
jetje za svetovanje, trgovanje in posredniš-
tvo, d.o.o., Krekov trg 6, Celje, (reg.
vl. 1/6796/00), na podlagi sklepov o pri-
pojitvi z dne 20. 1. 1998.

Rg-207255
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00089 z dne 20. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06796/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Ljubljana,
spremembo firme, sedeža, družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, družbe-
ne pogodbe z dne 20. 1. 1998 in pripojitev
pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5540372

Firma: DENOR, podjetje za svetova-
nje, trgovanje in posredništvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Krekov trg 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BANKA CELJE, d.d., izstop

7. 1. 1998; POSEST, podjetje za trgovino,
inženiring in posredovanje, d.o.o., Celje,
Krekov trg 6, vstop 7. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pešec Miloš, Celje, Efenkova ulica
50, imenovan 1. 1. 1998, zastopa družbo z
vsemi pooblastili in odgovornostmi, razen
pri nabavi in odtujitvi nepremičnin, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
300.000 DEM, za kar potrebuje soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo vpisana v sodni register s sklepom
Srg 6460/91 z dne 20. 12. 1991.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tav-
čarjeva 9, s firmo: DENOR, d.o.o., Trdino-
va 4, Ljubljana, št. vložka 1/14084/00.

Pripojitev k družbi POSEST, Podjetje za
trgovino, inženiring in posredovanje, d.o.o.,
Krekov trg 6, Celje na podlagi sklepa o
pripojitvi z dne 20. 1. 1998. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-207256
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00741 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa TERME LAŠKO, hoteli, go-
stinstvo in turizem, d.d., Laško, sedež:
Ul. B. Kraigherja 2, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/03586/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5565936



Stran 7490 / Št. 83 / 10. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pripojitev k Zdravilišču Laško, d.o.o.,
Zdraviliška cesta 4, Laško na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 30. 6. 1995. Pripoji-
tev začne veljati z vpisom v register po se-
dežu prevzemne družbe.

Rg-207258
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00461 z dne 28. 5. 1998 pri
subjektu vpisa DINO, Proizvodno-trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Cesta na Ostrož-
no 78a, sedež: Cesta na Ostrožno 78a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02100/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe z dne 17. 4.
1998, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5411653
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:

1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne ke-
ramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-

gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
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nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

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

Rg-207259
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01551 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MFC, trgovsko podjetje,
d.o.o., Velenje, Splitska 27, sedež: Split-
ska 27, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/05660/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be z dne 15. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5845220
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-

delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-

nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-207261
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01464 z dne 13. 5. 1998 pri
subjektu vpisa JOCO, inženiring in grad-
bena operativa, d.o.o., Celje, Prekorje
59a, sedež: Prekorje 59a, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03280/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 23. 3. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5608333
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Krmpotić Josip, Škofja vas, Prekorje
59a, imenovan 19. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
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Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

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

Rg-207262
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00098 z dne 13. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06789/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270826
Firma: HOTELI ROGAŠKA SLATINA,

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

govornostjo
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zdra-

viliški trg 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slovenska investicijska

banka, d.d., Ljubljana, Čopova 38, vstop
20. 1. 1998, vložek 1,200.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; ROGAŠKA-ZHT,
d.d., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 14,
vstop 20. 1. 1998, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prah Ludvik, Rogaška Slatina, Velike
Rodne, imenovan 20. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju
poslov, ki se nanašajo na: prodajo, zastavo
in obremenitev nepremičnega in premične-
ga premoženja družbe v vrednosti nad
100.100 DEM; odločanje o sklenitvi prav-
nih poslov med katere je všteto tudi izvaja-
nje investicijskih del, katerih vrednost pre-
sega 100.000 DEM; najemanje kreditov v
višini nad 100.000 DEM, kakor tudi dajanje
takih posojil ali poroštev; nakupa opreme,
drobnega inventarja in avtomobilov; izpla-
čevanja predujmov na račun udeležbe na
dobičku; imenovanje vodilnih delavcev in
sklepanje managerskih pogodb, za kar po-
trebuje soglasje nadzornega sveta.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
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no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejav-

nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene 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 zastav-
ljalnic.

Rg-207265
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01442 z dne 19. 5. 1998 pri
subjektu vpisa STRAMEX-PET, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in ekonomske sto-
ritve, d.o.o., Mestinje 7, Podplat, sedež:
Mestinje 7, 3241 Podplat, pod vložno
št. 1/05450/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe z dne 3. 12. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5747210
Ustanovitelji: Svetelšek Mateja, Podplat,

Mestinje 7, vstop 25. 4. 1994, vložek
2,673.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Strašek Anton, Podplat, Mestinje 7,
vstop 25. 4. 1994, vložek 4,131.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Strašek Maja,
Podplat, Mestinje 7, vstop 25. 4. 1994, vlo-
žek 1,296.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1998:
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-

janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarnih obliki; 2513 Proizvodn-
ja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
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ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7230
Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
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 zastavljal-
nic.

Rg-207269
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01032 z dne 19. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06792/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201964
Firma: ANALITIKA, storitve in medna-

rodna trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ANALITIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3211 Škofja vas, Cesta v Te-

harje 2
Osnovi kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Knez Saša, Škofja vas, Ce-

sta v Teharje 2, vstop 12. 9. 1997, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Knez Marija, Škofja vas, Cesta v Te-
harje 2, vstop 12. 9.1997, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knez Saša, imenovan 12. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih

in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno

z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem;7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-

šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207276
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00280 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa DARCOMMERCE, zunanja
trgovina, d.o.o., sedež: Ul. talcev 3, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/05150/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 24. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5712572
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 33b
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:

2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic.

Rg-207277
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01321 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KOMUNALA, Javno komu-
nalno podjetje, d.o.o., Gornji Grad, se-
dež: Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
pod vložno št. 1/06614/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in spremembo odloka o ustanovitvi jav-
nega podjetja z dne 26. 9. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 1122959
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74700 Čiščenje stavb.

Rg-207279
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00170 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa COMERCE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Kvedrova 21, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/03141/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi družbe z dne 14. 1. 1998,
spremembo dejavnosti in spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5531624
Firma: COMERCE, trgovina, gradbe-

ništvo in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev.

Rg-207281
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00830 z dne 27. 5. 1998 pri

subjektu vpisa ROYCE CO., d.o.o., trgovi-
na in storitve, sedež: Koželjskega ul. 7,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/05942/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in spremembo družbene po-
godbe z dne 2. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5852226
Sedež: 3320 Velenje, Žarova 19.

Rg-207282
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01091 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa GASTRO TOČILNE
NAPRAVE, d.o.o., sedež: Podvin 154,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/05096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in spremembo akta o usta-
novitvi z dne 22. 9. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5712564
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska 36.

Rg-207284
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00206 z dne 28. 5. 1998 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER
PLANIRANJE, Ul. XIV. divizije 14, Celje,
d.o.o., sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01465/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, družbenikov, osnovnega kapitala,
zastopnikov, dejavnosti, uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in z zakonom
o gospodarskih družbah ter člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5076196
Firma: RAZVOJNI CENTER PLANIRA-

NJE, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 22,100.000 SIT
Ustanovitelji: RAZVOJNI CENTER

PLANIRANJE, d.o.o., Celje, izstop 4. 7.
1997; Razvojni center, Podjetje za strateško
usmerjanje, Ulica XIV. divizije 14, Celje,
d.o.o., vstop 27. 12. 1989, vložek
2,416.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vložek 3,937.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5/IV, vložek 1,968.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska
56, vložek 1,968.000 SIT, Krajnc Ana,
Laško, Kopitarjeva ulica 1, vložek
1,039.000 SIT, Žnidaršič Zdenka, Žalec,
Ulica bratov Letonja 3, vložek 352.000 SIT,
Uranjek Domitrovič Darka, Petrovče, Arja
vas 37b, vložek 866.000 SIT, Berlič Mar-
jan, Ptuj, Ulica 5. prekomorske 7, vložek
859.000 SIT, Marek Berlič Marta, Ptuj, Uli-
ca 5. prekomorske 7, vložek 865.000 SIT,
Kajtner Jana, Celje, Pod lipami 26, vložek
866.000 SIT, Presinger Smilja, Celje, Pleč-
nikova ulica 28, vložek 866.000 SIT, Rosi-
na Rosvita, Celje, Celovška ulica 11, vložek
866.000 SIT, Kocuvan Polutnik Alenka, Ce-
lje, Celovška ulica 11, vložek 866.000 SIT,
Romih Radovan, Celje, Oblakova ul. 1, vlo-
žek 823.000 SIT, Žurbi Helena, Celje,
Okrogarjeva ulica 5, vložek 823.000 SIT,
Šetina Milan, Vojnik, Prušnikova ulica 19,
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vložek 266.000 SIT, Grabar Milan, Celje,
Prežihova ulica 58, vložek 823.000 SIT,
Škofca Marjan, Celje, Lokrovec 17, vložek
266.000 SIT, Jurkošek Miran, Štore, Pe-
čovje 11, vložek 223.000 SIT, Geršak Pod-
breznik Aleksandra, Celje, Kozakova ulica
7, vložek 780.000 SIT, Majer Ivica, Škofja
vas, Poljska pot 4, vložek 181.000 SIT,
Peperko Belcer Urška, Celje, Ul. Zofke Kve-
drove 14, vložek 181.000 SIT,–  vstopili
4. 7. 1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ro-
mih Radovan, razrešen 4. 7. 1997 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Presinger Smi-
lja, Grabar Milan in Krajnc Ana, vsi vstopili
4. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

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

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št LP
01074/00300-1998/IJS z dne 27. 2.
1998 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah v sodni register s sklepom Srg
206/98 z dne 28. 5. 1998.

Rg-207288
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00907 z dne 21. 5. 1998 pri
subjektu vpisa CAREX, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Pre-
bold, Prečna pot 4, sedež: Prečna pot 4,
3312 Prebold, pod vložno
št. 1/02062/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
z dne 23. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5409624
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-

tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-

ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, 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-207290
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01434 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa AVTO AHTIK, trgovina in
storitve, d.o.o., Celje, Trnovlje, Obrtna
cesta 23, sedež: Trnovlje – Obrtna cesta
23, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05455/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
z dne 24. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5746477
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
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kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

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

Rg-207294
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01436 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa BIRO OPREMA, podjetje
za popravilo in vzdrževanje precizne me-
hanike, d.o.o., Gorica 51, Celje, sedež:
Gorica 51, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00746/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi z dne 29. 10.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5354382

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
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nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 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.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-

lja samo dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207298
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00460 z dne 28. 5. 1998 pri
subjektu vpisa LES-AND, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Vojnik, Žlausova 14, sedež:
Žlausova 14, 3212 Vojnik, pod vložno
št. 1/03940/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi z
dne 24. 5. 1998, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619157
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:

2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje 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, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim

tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
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no 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 drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13, družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207299
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01450 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MILMAR, gostinsko, trgov-
sko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o., Celje, sedež: Trubarjeva 67, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03898/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 21. 4. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5876311
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404

Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-

koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi;  7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
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mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, 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 zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207300
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01460 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa OKOLJE CONSULTING, in-
ženiring na področju okolja, d.o.o., Ce-
lje, Prvomajska 41, sedež: Prvomajska
41, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00962/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
z dne 24. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5311632
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2751 Litje železa; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
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gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne 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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207301
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01489 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ZASTOR, zastopanje in po-
sredništvo, d.o.o., Spodnja Rečica 87,
Laško, sedež: Spodnja Rečica 87, 3270
Laško, pod vložno št. 1/02883/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 26. 3. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5514878
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:

1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja 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 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-

izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo 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 izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 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; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
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Rg-207303
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00375 z dne 12. 5. 1998 pri
subjektu vpisa VAŠ AVTO, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Celje, Mariborska 23, se-
dež: Mariborska 23, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/06388/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5897408
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Fidler Jožica, razrešena 1. 5.
1998; direktor Brance Miroslav, Celje, Do-
larjeva 10, imenovan 1. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Sklep o spremembi zastopnika z dne
1. 5. 1998.

Rg-207304
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00778 z dne 14. 5. 1998 pri
subjektu vpisa COLOR STUDIO, propa-
gandne storitve in trgovina, d.o.o., Ce-
lje, Trg svobode 10, sedež: Trg svobode
10, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04682/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680158
Firma: COLOR STUDIO, propagandne

storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: COLOR STUDIO,

d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Trg celjskih kne-

zov 10
Osnovni kapital: 1,622.000 SIT
Ustanovitelj: Fonda Roman, Celje, Ker-

snikova ulica 34, vstop 20. 5. 1992, vložek
1,622.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih

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

z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 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 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, 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 zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
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Rg-207306
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00953 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MATHIAS, Podjetje za tr-
govino, zastopanje in storitveno dejav-
nost, d.o.o., Teharje 17, Teharje, sedež:
Teharje 17, 3221 Teharje, pod vložno
št. 1/04979/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo akta o ustanovitvi z
dne 21. 8. 1997 ter spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5704723

Firma: MATHIAS, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in storitveno dejavnost,
d.o.o.

Skrajšana firma: MATHIAS, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-207309
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01063 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa IMEX – TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Arja vas 87, 3301
Petrovče, pod vložno št. 1/02778/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe z dne 26. 9. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5491363
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:

1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92522
Varstvo kulturne dediščine.

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 zastav-
ljalnic.

Rg-207311
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00763 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa D & V, DEŽNAK – VIDMAR,
trgovina in zastopanje, d.n.o., sedež: Ža-
garjeva 1, 3000 Celje, pod vložno
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št. 1/02815/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637864
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:

1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1717 Priprava in
predenje drugih tekstilnih vlaken; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni 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 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-

mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina 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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic.

Rg-207312
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00975 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa HANA-ANA, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Glavni trg 17,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05900/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 18. 7. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5802318
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:

2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

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

Rg-207313
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01040 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa INTER PUNKT, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Prekorje 61, 3211
Škoja vas, pod vložno št. 1/04210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 1. 8. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5629071
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
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delov; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo 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 izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;

5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na 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 gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

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

Rg-207314
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00976 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa NIKA – FERME, GOSAK IN
DRUŽBENIK, računalniški inženiring,
d.n.o., sedež: Mariborska 86, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/06637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5942403
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:

3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.

Rg-207315
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00860 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa HERMI – RAUTER IN OS-
TALI, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.n.o., Celje, Trnoveljska 2, sedež: Trno-
veljska 2, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/065551/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5992010
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:

7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-207316
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00878 z dne 26. 5. 1998 pri
subjektu vpisa VTV VELENJSKI TELEVI-
ZIJSKI STUDIO, d.o.o., sedež: Stante-
tova 2, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02827/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
z dne 11. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5495016

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
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som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 0Radijska in tele-
vizijska dejavnost.

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

Rg-207319
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00848 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
– ŽIČNA, tovarna žičnih izdelkov in leža-
jev, d.o.o., Celje, sedež: Ipavčeva ulica
20, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00016/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5033985
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelenko Anton, razrešen 13. 8.
1996; prokuristka Dakič-Ivančič Boža, raz-
rešena 13. 8. 1996; direktorica Šegatin Du-
šanka, Litija, Trg na stavbah 7, imenovana
13. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207321
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00071 z dne 13. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06787/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270486
Firma: PODJETNIŠKI CENTER RO-

GAŠKA SLATINA, d.o.o., Rogaška Slatina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ulica

XIV. divizije 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Občina Rogaška Slatina,

Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, vstop
7. 5. 1998, vložek 1,350.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Območna obrtna
zbornica Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jel-
šah, Aškerčev trg 4, vstop 7. 5. 1998, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hohnjec Zlatko Vili, Rogaška Slatina,
Žibernik 28, imenovan 7. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kidrič Branko,
Vipotnik Vešligaj Majda, Sajko Franc, vsi
vstopili 7. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1998:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-207322
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00572 z dne 14. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06790/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957575
Firma: KRS KABELSKO RAZDELILNI

SISTEM ŠOŠTANJ, z.o.o.
Skrajšana firma: KRS ŠOŠTANJ, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 3325 Šoštanj, Partizanska

pot 3
Ustanovitelji: Ošlovnik Albin, Šoštanj, Ce-

sta talcev 3a, Krajnc Dušan, Šoštanj, Parti-
zanska pot 3, Grudnik Stanko, Šoštanj, C.
heroja Šercerja 7, Sekulič Milan, Šoštanj,
Metleče 39, Pečovnik Marko, Šoštanj, Pre-
šernov trg 12, vsi vstopili 28. 5. 1996, vlo-
žili vsak po 20.000 SIT, odgovornost:  od-
govarjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ošlovnik Albin, imenovan 28. 5.
1996, zastopa zadrugo brez omejitev, kot
predsednik zadruge.

Dejavnost, vpisna dne 14. 5. 1998:
64200 Telekomunikacije.

Rg-207326
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00396 z dne 12. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Krekov trg 6, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/06340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5844169
Pripojitev k Premu investicijskemu skla-

du, pooblaščeni investicijski družbi, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 4, na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 16. 3. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-207327
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00363 z dne 6. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE –
ŽIČNA, tovarna žičnih izdelkov in leža-
jev, d.o.o., Celje, sedež: Ipavčeva ulica
20, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00016/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5033985
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Dakič-Ivančič Boža, Celje, Milčin-
skega ul. 6, imenovana 17. 3. 1995.

Rg-207330
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00334 z dne 7. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa OPUS, podjetje za trgovino,
poslovne storitve in prevoz, d.o.o., Šem-
peter, Šempeter 265, sedež: Šempeter
265, 3311 Šempeter, pod vložno
št. 1/02718/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov, zastopni-
ka, dejavnosti, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5535786
Firma: TOMAN IN TOMAN, trgovina,

poslovne storitve in prevoz, d.n.o., Šem-
peter, Šempeter 265

Skrajšana firma: TOMAN IN TOMAN,
d.n.o., Šempeter, Šempeter 265

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Toman Marija, Šempeter,
Šempeter 265, izstopila iz d.o.o. in vstopila
v d.n.o., 7. 5. 1998, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem; Toman Uroš,
Šempeter, Šempeter 265, vstop 7. 5.
1998, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Toman Marija, razrešena 18. 4.
1994 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenik Toman
Uroš, imenovan 18. 4. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje 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 dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

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



Stran 7508 / Št. 83 / 10. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Preoblikovanje družbe z omejeno odgo-
vornostjo v družbo z neomejeno odgovor-
nostjo in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 334/95 z dne 7. 5.
1998.

Rg-207331
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00225 z dne 7. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa MAESTRAL, trgovina, prede-
lava in montaža, d.o.o., Griže, Migojnice
120, sedež: Migojnice 120, 3302 Griže,
pod vložno št. 1/01423/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, zastopnika, dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5783429
Firma: ZUPANC & OSTALI, MAES-

TRAL, trgovina, predelava in montaža,
d.n.o.

Skrajšana firma: ZUPANC & ostali,
MAESTRAL, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zupanc Drago, izstop 7. 5.
1998; Vidrih Miroslava, izstop 7. 5. 1998;
Zupanc Karl in Vidrih Miroslava, oba Griže,
Migojnice 120, vstopila 7. 5. 1998, odgo-
vonost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vidrih Miroslava, razrešena 20. 3.
1995 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenik Zupanc
Karl, imenovan 20. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;

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 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

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

Rg-207332
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00531 z dne 7. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa BON – AMI, GOBEC – MARINC
IN CO., turistično posredovanje, d.n.o.,
Rogaška Slatina, XIV. divizije 28, sedež:
XIV. divizije 28, 3250 Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/02334/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5452155
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
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ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-207336
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00832 z dne 6. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOVINOTEHNA, mednarodno
trgovsko podjetje, d.d., Celje, Maribor-
ska 7, sedež: Mariborska 7, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01098/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5099501
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1998:

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav.

Rg-207337
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01140 z dne 6. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa KINO VELENJE, p.o., Koroška
44, Velenje, sedež: Velenje, Koroška 44,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/00430/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in z zakonom o gospodarskih druž-
bah, osnovni kapital in ustanovitelje ter
preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5056764
Firma: KINO VELENJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 12,761.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska 56, vložek 1,276.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložek 1,276.000 SIT, Slovenska
razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160,
vložek 2,597.000 SIT, Breznik Stane, Vele-
nje, Cesta Františka Foita 2, vložek 167.000
SIT, Vreček Marija, Velenje, Tomšičeva ce-
sta 6, vložek 320.000 SIT, Pungartnik Karo-
lina, Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 18,
vložek 320.000 SIT, Lovšin Emiljana, Vele-
nje, Škale 53, vložek 320.000 SIT, Djordje-
vič Marija Ana, Velenje, Jerihova cesta 26,
vložek 494.000 SIT, Miklavžina Franci, Ve-
lenje, Štantetova ulica 2, vložek 486.000
SIT, Ograjenšek Danica, Velenje, Kajuhova
cesta 13, vložek 388.000 SIT, Breznik Mile-
na, Velenje, Cesta Františka Foita 2, vložek
506.000 SIT, Mlinar Dragica, Velenje, Ko-
željskega ul. 1, vložek 428.000 SIT, Mlinar
Vladimir, Velenje, Koželjskega ul. 1, vložek
4.000 SIT, Breznik Barbara, Velenje, Cesta
Františka Foita 2, vložek 48.000 SIT, Brez-
nik Tanja, Velenje, Cesta Františka Foita 2,
vložek 48.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba – za program notranjega odkupa, Ljublja-
na, Dunajska 160, vložek 4,083.000 SIT,
vsi vstopili 4. 9. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Breznik Milena, razrešena 4. 9.
1997 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1998:
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01339/01010-1997/MB z dne 26. 11.
1997 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s sklepom sodišča Srg
1140/97 z dne 6. 5. 1997.

Rg-207257
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00742 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO,
d.o.o., sedež: Zdraviliška c. 4, 3270
Laško, pod vložno št. 1/00096/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, spremembo poslovnih dele-
žev, povečanje osnovnega kapitala in pripo-
jitev pri prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5053854
Osnovni kapital: 495,949.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Laško, Laško, Uli-

ca Borisa Kraigherja 2, vstop 5. 10. 1994,
vložek 484,416.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Petrol, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino ter finančno poslovanje,
r.o., Ljubljana, Dunajska 50, vložek
2,834.000 SIT, HIT, d.o.o., Nova Gorica,
Solkan, Cesta IX. korpusa 35, vložek
2,508.000 SIT, Gradis, Gradbeno podjetje
Celje, p.o., Celje, Ul. XIV. divizije 10, vlo-
žek 2,006.000 SIT, Časopisno podjetje
GLAS Kranj, Kranj, Moše Pijadeja 1, vložek
1,003.000 SIT, Pivovarna Laško, d.d.,
Laško, Titova 28, vložek 1,003.000 SIT,
Banka Celje, d.d., Celje, Vodnikova 2, vlo-
žek 501.000 SIT, Ingrad koncern, d.o.o.,
Celje, Lava 7, vložek 501.000 SIT, SKB
Investicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 56, vložek 501.000 SIT, Projekt
MR, Inženiring, d.d., Maribor, Svetozarev-
ska 10, vložek 501.000 SIT, Razvoj Inženi-
ring Ljubljana, p.o., Ljubljana, Tržaška 40,
vložek 125.000 SIT, Consructa Celje,
d.o.o., Celje, Tomšičev trg 7, vložek
25.000 SIT, GRADBENO INDUSTRIJSKO
PODJETJE PIONIR, p.o., v stečaju, Novo
mesto, Kettejev drevored 37, vložek
25.000 SIT, vstopili 29. 5. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Pripojitev TERME LAŠKO, hoteli, go-
stinstvo in turizem, d.d., Laško, (reg.
vl. 1/3586/00) na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 30. 6. 1995. (Srg 742/95 z
dne 29. 5. 1998).

Rg-207338
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04191 z dne 5. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽIČNA, tovarna žičnih izdel-
kov in ležajev, d.o.o., Celje, Ipavčeva uli-
ca 20, sedež: Ipavčeva ulica 20, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00016/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo
firme in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5033985
Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE –

ŽIČNA, tovarna žičnih izdelkov in leža-
jev, d.o.o., Celje

Skrajšana firma: SLOVENSKE
ŽELEZARNE – ŽIČNA, d.o.o., Celje.

Rg-207339
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01494 z dne 5. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa JEKLO MALOPRODAJA, d.o.o.,
sedež: Železarska 3, 3220 Štore, pod
vložno št. 1/01425/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5348196
Pripojitev k družbi OPEKA, podjetje za

trgovino in storitve, d.o.o., Suha 28, Kranj
na podlagi pripojitene pogodbe z dne
20. 10. 1997. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-207340
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04803 z dne 5. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROTEHNA MIKROPIS
GROUP EMG, Proizvodnja, trgovina in
servis, d.d., Žalec, sedež: Šlandrov trg 3,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/02711/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5490537
Sedež: 3310 Žalec, Aškerčeva 4a
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Uplaznik Janez, Žalec, Aškerčeva 4a,
imenovan 15. 10. 1990, zastopa družbo
brez omejitev; članica uprave Kališek So-
nja, Prebold, Prebold 89, imenovana 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; člani-
ca uprave Koceli Marija, Žalec, Velenjska
4a, imenovana 25. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1998:
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52120 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.
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Rg-203559

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01463 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa INTEREXPO, mednarodna
špedicija, d.o.o., Tovarniška 35 Celje,
sedež: Tovarniška 35, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/04357/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe z dne 3. 2. 1997, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kaicjo dejavnosti ter spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve dela poslovnega deleža
in poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5629829
Ustanovitelja: Obrez Nada, Štore, Šent-

janž nad Štorami 31, vstop 29. 4. 1992,
vložek 769.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Krajnc Vinko, Štore, Šentjanž nad
Štorami 31, vstop 27. 12. 1996, vložek
769.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, 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 lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov 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 plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-

pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-206581
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00435 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ALPOS COMMERCE, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ul. Leona Dobro-
tinška 2, Šentjur, sedež: Ul. Leona Do-
brotinška 2, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 1/05923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje ter članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5800862
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Safran Erik, razrešen 18. 3. 1997;
direktorica Gračnar Albina, Šentjur, Pod
gozdom 8, imenovana 18. 3. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Slemenšek
Srečko, Zidar Cvetka in Potočnik Ivo, izsto-
pili 17. 3. 1997 ter Pecarski Brane, Bevc
Mirjan in Križan Zdenka, vstopili 17. 3.
1997.

Rg-206585
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00503 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GASTRO ŠPES & JANEŽIČ,
gostinska oprema, d.o.o., sedež: Krušev-
ska 3, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/05096/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, izbris skraj-
šane firme, spremembo sedeža, družbeni-
ka poslovnega deleža, zastopnika, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo zastopnika in
družbene pogodbe z dne 23. 4. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5712564
Firma: GASTRO TOČILNE NAPRAVE,

d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Podvin 154
Osnovni kapital: 22,736.000 SIT
Ustanovitelj: Špes Anton, izstop 6. 12.

1996; Janežič Jože, Žalec, Podvin 154,
vstop 29. 10. 1992, vložek 22,736.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Špes Anton, razrešen 23. 4. 1997
kot direktor.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z

motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-

mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, 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-206587
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00141 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa DADO, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljanska 28, Šentjur, sedež:
Ljubljanska 28, 3230 Šentjur, pod vlož-
no št. 1/01563/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
akta o ustanovitvi z dne 20. 12. 1996 in
prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5364094
Firma: DADO, trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
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Skrajšana firma: DADO, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Jelenčič Cvetka, Šentjur pri Celju,
Ljubljanska cesta 28, imenovana 20. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322

Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

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

Rg-206598
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00645 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KLARTIS, export import,
d.o.o., sedež: Bernekarjeva n.h., 3000
Celje, pod vložno št. 1/02110/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe z dne 28. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5613221
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
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lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

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 zastav-
ljalnic.

Rg-206608
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01337 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa EPSICOM, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Velenje, Cesta IV/1, sedež:
Cesta IV/1, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04704/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo z dne
16. 1. 1998, spremembo družbenika zara-
di odsvojitve poslovnega vložka, spremem-
bo zastopnika ter firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5881285
Firma: EPSICOM, storitve in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: EPSICOM, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Bevče 9
Ustanovitelj: Rabič Nikolaj, izstop

17. 11. 1997; Previšič Sebastjan, Velenje,
Stantetova ul. 11, vstop 17. 11. 1997, vlo-

žek 1,709.450 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Rabič Nikolaj, razrešen 17. 11.
1997; direktor Previšič Pero, Velenje, Stan-
tetova ul. 11, imenovan 17. 11. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.

Rg-206613
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01420 z dne 18. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06765/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253328
Firma: RAKAJ ALI IN MEMAJ SHERIF,

gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: RAKAJ ALI IN MEMAJ

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

odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 7
Ustanovitelja: Rakaj Ali, Prizren, Vrbni-

ca, vstop 1. 12. 1997, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem; Memaj She-
rif, Prizren, Žur, vstop 1. 12. 1997, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Rakaj Ali, imenovan 1. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Memaj Sherif, imenovan 1. 12. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-

hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-206614
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00560 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GLIN IVERNA, proizvodnja
ivernih plošč, d.o.o., sedež: Lesarska 10,
3331 Nazarje, pod vložno
št. 1/06583/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5981662
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Glušič Ivan, razrešen 30. 4. 1997;
direktor Ermenc Karel, Nazarje, Zadrečka
c. 16, imenovan 1. 5. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.
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Rg-207094
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00191 z dne 29. 4. 1998 pod
št. vložka 1/06778/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1274180
Firma: IZVEDENSTVO ALEŠ DEMŠAR,

izvedenska in strokovna mnenja, k.d.,
Celje

Skrajšana firma: IZVEDENSTVO ALEŠ
DEMŠAR, k.d., Celje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3000 Celje, Cvetlična ulica 7
Ustanovitelja: Demšar Aleš, Celje, Cvet-

lična ulica 7, vstop 20. 2. 1998, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem;
Demšar Jožefa, Celje, Cvetlična ulica 7,
vstop 20. 2. 1998, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Demšar Aleš, imenovan 20. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev, kot
komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-207096
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01343 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa BARGO, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Celje, Trnovlje,
Obrtna ulica 25, sedež: Trnovlje 103,
Obrtna ulica 25, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04418/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne
17. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5682967
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na

drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje 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.

Rg-207097
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01480 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa MODETEKS, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Laško, Marija
Gradec 1, sedež: Marija Gradec 1, 3270
Laško, pod vložno št. 1/06226/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 25. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5843553
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:

1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
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vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-

govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj 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 točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-
lja samo dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic.

Rg-207098
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00040 z dne 29. 4. 1998 pri
subjektu vpisa P&S VELENJE, poslovne
analize in svetovanje, d.o.o., Velenje, se-
dež: Trg mladosti 6,3320 Velenje, pod
vložno št. 1/03925/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega vložka, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5595363
Firma: P&C VELENJE, PLUS

CONSULTING, poslovno svetovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: P&C VELENJE, PLUS
CONSULTING,d.o.o.

Ustanovitelja: P&S poslovne analize in
svetovanje, d.d., izstop 23. 12. 1997; P &
C VELENJE, PLUS CONSULTING, d.o.o.,
Velenje, Trg mladosti 6, izstop 23. 12.
1997, vložek 821.250 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Šulek Peter, Velenje, Stane-
tova 10, vstop 15. 1. 1998, vložek
109.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jamnikar Matjaž, Velenje, Cesta na
Vrtače 14, razrešen 15. 1. 1998 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, razen v primerih pridobi-
tve in odtujitve nepremičnin, investicijskih
odločitev, dajanja ali najemanja posojil, če
gre za vrednost, ki presega petkratno vred-
nost osnovnega kapitala družbe; Skok Vi-
ljem, Velenje, Šaleška 2c, razrešen 29. 1.
1998 kot namestnik direktorja in ponovno
imenovan za namestnika direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev, razen v prime-
rih pridobitve ali odtujitve nepremičnin, in-
vesticijskih odločitev, dajanje ali najemanja
posojil, če gre za vrednost, ki presega pet-
kratno vrednost osnovnega kapitala družbe.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 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; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-207099
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00306 z dne 29. 4. 1998 pri
subjektu vpisa SPOJKA, podjetje za trgo-
vino, posredovanje in servisiranje gasil-
ske opreme, d.o.o., Štore, sedež: Prožin-
ska 38, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/02038/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
z dne 24. 3. 1998 s temile podatki:
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Matična št.: 5404398
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:

2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no 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 splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-207103
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04427 z dne 21. 4. 1998 pri

subjektu vpisa TCR, BIRSA & CO, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Rog. Slatina, sedež: Izletniška 4,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/03582/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, spremembo fir-
me, družbenika, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5567572
Firma: TCR BIRSA, Proizvodno stori-

tveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TCR BIRSA, d.o.o., Ro-

gaška Slatina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dobravc Peter-Milan, iz-

stop 6. 3. 1997; Birsa Vasja, Celje, Na Ze-
lenici 13, vstop 17. 2. 1992, vložek
1,275.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Birsa Cecilija, Rogaška Slatina, Izlet-
niška 4, vstop 17. 2. 1992, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Birsa Cecilija, razrešena 28. 12.
1994; družbenik Dobravc Peter-Milan, raz-
rešen 28. 12. 1994; družbenik Birsa Vasja,
razrešen 28. 12. 1994 in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01131 Vinogradništvo; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
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potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje;   7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;.

Rg-207107
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01505 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa BOHOR, Lesna oprema
Mestinje, d.d., sedež: Mestinje 6, 3241
Podplat, pod vložno št. 1/01867/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta z dne 23. 12. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5039541.

Rg-207108
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00542 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa FINAL PASARIĆ, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Laško, Trubarjevo
nabrežje 3, sedež: Trubarjevo nabrežje
3, 3270 Laško, pod vložno
št. 1/02098/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5452341
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

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

Rg-207109

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00080 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa JAVICO, turizem in marke-
ting, d.o.o., Logarska dolina 10, sedež:
Logarska dolina 10, 3335 Solčava, pod
vložno št. 1/03839/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, družbe-
nikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5598257
Firma: JAVICO, turizem in marketing,

d.o.o.
Skrajšana firma: JAVICO, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,082.800 SIT
Ustanovitelja: Godec Uroš, izstop 15. 3.

1994; Plesnik Medard, Solčava, Logarska
dolina 14, vstop 10. 2. 1992, vložek
201.510 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
JAVICO AG, Švica, Hauptstrasse 49, Gla-
rus, vstop 10. 2. 1992, vložek 5,881.290
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Plesnik Medard, razrešen 15. 3. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenik Godec Uroš, razre-
šen 15. 3. 1994; direktorica Plesnik Marti-
na, Solčava, Logarska dolina 10, imenovana
13. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207110
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00372 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KOTRING, Proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Črnova 53b, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/05268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo dejavnosti, spremem-
bo pri zastopniku ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5724902
Osnovni kapital: 2,072.175,40 SIT
Ustanovitelja: Koprivec Zdenka, Velenje,

Črnova 53b, vstop 25. 11. 1992, vložek
1,601.778,25 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Koprivec Vojteh-Vojko, Velenje, Čr-
nova 53b, vstop 25. 11. 1992, vložek
470.397,15 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Koprivec Zdenka, razrešena
12. 12. 1994 in ponovno imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo skupno z dru-
gim direktorjem; direktor Koprivec Voj-
teh-Vojko, razrešen 12. 12. 1994 in po-
novno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo skupno z drugim direktorjem.

Rg-207111
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03346 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KOTRING, Proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Črnova 53b, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/05268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matina št.: 5724902
Sedež: 3320 Velenje, Šalek 17.

Rg-207113
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00595 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa COCA-COLA AMATIL
SLOVENIJA, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in distribucijo brezalkoholnih pi-
jač, d.d., v angleškem jeziku: COCA COLA
AMATIL SLOVENIJA, Enterprise for the,
sedež: Celjska cesta 8, 3310 Žalec, pod
vložno št. 1/00559/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala z vložki, povečanje osnov-
nega kapitala z vložki ter spremembo statu-
ta z dne 7. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5092108
Osnovni kapital: 2.494,.050.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 7. 5.

1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 1.400,000.000 SIT.

Rg-207115

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00256 z dne 17. 4. 1998 pod
št. vložka 1/06775/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča novoustanovljeno, po spo-
jitvi nastalo družbo s temile podatki:

Matična št.: 1277090
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA,

zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje
holding družb, d.d.

Skrajšana firma: ZDRAVILIŠČE RO-
GAŠKA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3250 Rogaška Slatina,

Zdraviliški trg 14
Osnovni kapital: 1.021,898.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 15. 1.
1998, vložek 57,898.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; A bančno borzno posredniška
hiša, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 50,
vstop 15. 1. 1998, vložek 53,437.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Stariha Borut,
Ljubljana, Poljanski nasip 19, vstop 15. 1.
1998, vložek 1,170.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Batorek Martina, Maribor,
Markovičeva 17, vstop 15. 1. 1998, vložek
320.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rožman Franc, Gornja Radgona, vstop
15. 1. 1998, vložek 250.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Tišma Marko, Rogaška
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Slatina, XIV. divizije 62, imenovan 5. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ojsteršek Bo-
jan, Zajc Tamara, Šimac Igor, Apollonio To-
mislav in Gobec Janez, vsi vstopili 15. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 40301 Proizvodnja pare in tople
vode; 40302 Distribucija pare in tople vo-
de; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64200
Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92130 Kinematografska de-
javnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba

opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe zaradi spojitve Zdravi-
lišča Rogaška, holding, d.o.o., Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina (reg. vl. 1/2626/00) in
Rogaška – ZHT, d.d., zdravstvo, hoteli, turi-
zem, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina (reg.
vl. 1/2628/00 na podlagi spojitvene pogod-
be z dne 8. 1. 1998, je vpisana v sodni
register s sklepom Srg 256/98 dne 17. 4.
1998.

Rg-207116
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00348 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, se-
dež: Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/02626/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spojitev pri
družbi, ki se spaja s temile podatki:

Matična št.: 5054974
Spojitev z Rogaška – ZHT, d.d.,

zdravstvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg 14,
Rogaška Slatina, zaradi ustanovitve Zdravi-
lišče Rogaška, zdravstvo, hoteli, turizem in
upravljanje holding družb, d.d., Rogaška
Slatina, Zdraviliški trg 14, na podlagi spoji-
tvene pogodbe z dne 8. 1. 1998. Spojitev
začne veljati z vpisom novoustanovljene
družbe v register.

Rg-207117
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00349 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški
trg 14, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/02628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spojitev pri družbi, ki se spaja
s temile podatki:

Matična št.: 5472601
Spojitev z Zdravilišče Rogaška, holding,

d.o.o., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
zaradi ustanovitve Zdravilišče Rogaška,
zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje hol-
ding družb, d.d., Rogaška Slatina, Zdraviliški
trg 14, na podlagi spojitvene pogodbe z dne
8. 1. 1998. Spojitev začne veljati z vpisom
novoustanovljene družbe v register.

Rg-207119
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01496 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa GEODETSKI ZAVOD
CELJE, p.o., Celje, Ul. XIV. divizije št. 10,
sedež: Ul. XIV. divizije 10, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00253/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, družbenike, os-
novni kapital, spremembo firme, dejavnosti,
spremembo pri zastopniku in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti in z za-
konom o gospodarskih družbah, s temile
podatki:

Matična št.: 5066352
Firma: GEODETSKI ZAVOD CELJE, iz-

vajanje strokovno-operativnih del in sto-
ritev v zadevah geodetske službe, ter
drugih strokovno tehničnih del, d.o.o.

Skrajšana firma: GEODETSKI ZAVOD
CELJE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 59,052.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vlo-
žek 5,906.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Dunajska 56, vložek 11,204.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložek 11,810.000 SIT,
Oražem Jožef, Celje, Breg 52, vložek
440.000 SIT, Lebeničnik Dominik, Celje,
Kersnikova ul. 20, vložek 366.000 SIT, Le-
skovar Bernard, Slovenske Konjice, Veše-
nik 51, vložek 366.000 SIT, Stojanovič Ste-
van, Celje, Savinjsko nabrežje 3, vložek
582.000 SIT, Glinšek Mojca, Velenje, Ki-
dričeva c. 17, vložek 662.000 SIT, Pepel-
nak Herman, Celje, Goriška ul. 6, vložek
652.000 SIT, Skrinjar Igor, Kisovec, Loke
pri Zagorju 26, vložek 160.000 SIT, Neči-
mer Dejan, Prebold, Nad tovorno 21, vlo-
žek 618.000 SIT, Demšar Irena, Celje,
Ljubljanska 54, vložek 636.000 SIT, Dorn
Marjetica, Celje, Zagrad 98, vložek
320.000 SIT, Vrbek Marija, Šmartno ob Pa-
ki, Gavce 59a, vložek 366.000 SIT, Vrbek
Jože, Šmartno ob Paki, Gavce 59a, vložek
644.000 SIT, Puhan Terezija, Celje, Alme
Karlin 22, vložek 574.000 SIT, Jehart Jo-
že, Litija, Bevkova 12, vložek 648.000 SIT,
Krajnc Štefka, Maribor, Betnavska cesta
85a, vložek 468.000 SIT, Zupanc Bernar-
da, Celje, Ul. Heroja Rojška 52, vložek
648.000 SIT, Golob Magdalena, Šentjur,
Lokarje 20, vložek 664.000 SIT, Krajnc Sta-
nislav, Šmartno v Rožni dolini, Brezova 16,
vložek 482.000 SIT, Faganeli-Pušnik Bar-
bara, Celje, Groharjeva 10, vložek 568.000
SIT, Srše Vlasta, Celje, Plečnikova 2a, vlo-
žek 518.000 SIT, Žveplan Miroslav, Rade-
če, Titova ul. 2, vložek 650.000 SIT, Vuk
Franc, Celje, Ul. Maksima Gorkega 5, vlo-
žek 842.000 SIT, Toman Marija, Šempeter
v Savinjski dolini, Šempeter v Savinjski doli-
ni 256, vložek 734.000 SIT, Bovha Domi-
nik, Celje, Maistrova ul. 9, vložek 702.000
SIT, Gaberšek Aleksander, Celje, Trubarje-
va 53b, vložek 576.000 SIT, Čonč Mirjam,
Celje, Vojkova 8, vložek 676.000 SIT, Le-
skovar Marjan, Celje, Prežihova 5, vložek
660.000 SIT, Ramšak Drago, Šmartno v
Rožni dolini, Rožni vrh 22, vložek 592.000
SIT, Ocvirk Mitja, Celje, Pod Gabri 21, vlo-
žek 228.000 SIT, Plankl Stanko, Vitanje,
Skomarje 77, vložek 618.000 SIT, Rož-
man Zdenka, Celje, Miklošičeva 5, vložek
734.000 SIT, Brinar Frančiška, Prebold,
Latkova vas 42b, vložek 366.000 SIT, Raz-
lag Božidar, Petrovče, Dobriša vas 52e, vlo-
žek 688.000 SIT, Čater Lidija, Škofja vas,
Stekličeva ul. 8, vložek 512.000 SIT, Zdol-
šek Ivanka, Dramlje, Marija Dobje 20a, vlo-
žek 542.000 SIT, Kiker Majda, Celje, Za-
grad 96, vložek 580.000 SIT, Rupar-Seg-
manovič Mojca, Šentjanž, Birna vas 16, vlo-
žek 606.000 SIT, Srše Dušan, Celje,
Plečnikova 2a, vložek 624.000 SIT, Cigel-
šek Alojz, Šmartno v Rožni dolini, Rožni vrh
20a, vložek 498.000 SIT, Šutar Veronika,
Šmartno pri Litiji, Zavrstnik 7, vložek
548.000 SIT, Zupan Branko, Radeče, Str-
ma ul. 7, vložek 650.000 SIT, Gaberšek
Štefan, Celje, Cesta na Ostrožno 148, vlo-
žek 566.000 SIT, Bevc Anton, Podčetrtek,
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Verače 22, vložek 672.000 SIT, Marovt To-
maž, Celje, Trubarjeva 45, vložek 700.000
SIT, Verdev Franc, Šmartno v Rožni dolini,
Šmartno v Rožni dolini 39a, vložek 566.000
SIT, Veronovski Nikola, Štore, Pečovje 31f,
vložek 622.000 SIT, Cink Tomaž, Prebold,
Šešče 2, vložek 192.000 SIT, Slovenska
razvojna družba, d.d. – za program notra-
njega odkupa, Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žek 3,806.000 SIT, vsi vstopili 5. 11. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Bovha Dominik, Celje, Maistrova ul. 9, raz-
rešen 5. 11. 1997 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo št. LP
01346/00820-1997/AK z dne 22. 12.
1997 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah v sodni register s sklepom
Srg 1496/97 z dne 15. 4. 1998.

Rg-207120
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00108 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški
trg 14, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/02628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne
8. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5472601.

Rg-207121
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00259 z dne 16. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški
trg 14, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/02628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5472601
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Zorin Florjan, razrešen
25. 11. 1997, predsednik uprave Vrečar
Željko, Rogaška Slatina, Tavčarjeva ulica 5,
imenovan 5. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-207124

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00780 z dne 14. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški
trg 14, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/02628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne
25. 8. 1995, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5472601
Člani nadzornega sveta: Bergant Živko,

izstop 25. 8. 1995; Zajc Tamara, Tršan Go-
razd in Gobec Janez, vsi vstopili 25. 8.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1998:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 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 točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6420 Telekomu-
nikacije; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85143 Druge zdravstvene dejav-
nosti, d.n.; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-

mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prireja-
nje klasičnih iger na srečo; 92712 Dejav-
nost igralnic; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov.

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 J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-207127
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00054 z dne 3. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa REPROGRAFIK, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Zagrad
13a, sedež: Zagrad 13a, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04553/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo pri za-
stopniku, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5659531
Osnovni kapital: 1,500.000,82 SIT
Ustanovitelja: Novak Milena in Novak

Herman, oba Celje, Zagrad 13a, vstopila
8. 4. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Novak Milena, imenovana
8. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev;
Novak Herman, razrešen 4. 5. 1994 kot
pomočnik direktorice in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207129
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04087 z dne 14. 4. 1998 pri
subjektu vpisa EMS = SLO, Podjetje za
inžinjering, proizvodnjo, elektroniko, tr-
govino, d.o.o., Celje, Prešernova 6, se-
dež: Prešernova 6, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/03199/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5536294
Firma: EMS-SLO, podjetje za inžinje-

ring, proizvodnjo, elektroniko, trgovino,
d.o.o., Celje, Ljubljanska 24

Skrajšana firma: EMS-SLO, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska 24
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelja: EMS, d.o.o., Rovinj, izstop

30. 12. 1994; Božič Marijana, Celje, Ljub-
ljanska 24, vstop 15. 11. 1991, vložek
1,552.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Brajkovič Bruno, Rovinj, Laste 2,
vstop 30. 12. 1994, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Božič Lovro, Celje, Ljubljanska 24,
imenovan 15. 11. 1991, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Božič Marijana,
razrešena 30. 12. 1994 kot komercialna
direktorica za področje financ in komerciale
ter imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Brajkovič
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Bruno, razrešen 30. 12. 1994 kot tehnični
direktor in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Malusa
Gianluca, razrešen 30. 12. 1994.

Rg-207130
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00053 z dne 14. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTROSIGNAL, elektro
tehniško podjetje, d.o.o., Celje, Lava 6a,
sedež: Lava 6a, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00018/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, družbe-
nikov, osnovnega kapitala, spremembo de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, uskladitev dejavnosti in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5145198
Firma: ELEKTROSIGNAL, elektro teh-

niško podjetje, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: ELEKTROSIGNAL,

d.o.o.
Osnovni kapital: 81,374.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek
16,275.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
8,137.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
13,630.000 SIT, Arnšek Matejka, Šmart-
no v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini
24, vložek 458.000 SIT, Arnšek Silvester,
Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni
dolini 24, vložek 523.000 SIT, Arzenšek
Cvetka, Celje, Jeretinova ulica 4, vložek
604.000 SIT, Belina Tatjana, Celje, Gos-
poska ulica 7, vložek 533.000 SIT, Bibić
Žiga, Škofja vas, Zadobrova 127, vložek
637.000 SIT, Boštjančič Hedvika, Celje,
Ozka pot 3, Trnovlje pri Celju, vložek
86.000 SIT, Božič Peter, Šentjur, Goriči-
ca 29, vložek 604.000 SIT, Bratanič Ivan,
Celje, Mencingerjeva ulica 14, vložek
789.000 SIT, Brežnik Dominik, Šmartno v
Rožni dolini, Rožni vrh 21, vložek 596.000
SIT, Brglez Emanuel, Škofja vas, Prekorje
24, vložek 142.000 SIT, Cestnik Franc,
Prebold, Prebold 120, vložek 49.000 SIT,
Cestnik Tomaž, Prebold, Graščinska cesta
4, vložek 476.000 SIT, Črep Marta, Dobr-
na, Vrba 16, vložek 91.000 SIT, Doberšek
Ivan, Celje, Nušičeva ulica 2a, vložek
538.000 SIT, Drobne Branko, Šmarje pri
Jelšah, Gornja vas 27, vložek 538.000
SIT, Drolc Rado, Petrovče, Ruše 1, vložek
59.000 SIT, Fendre Oto, Ponikva, Brezje
ob Slomu 8, vložek 86.000 SIT, Furlan
Marija, Celje, Ljubljanska cesta 78a, vlo-
žek 268.000 SIT, Gajšek Leopold, Ponik-
va, Dobovec pri Ponikvi 1, vložek 118.000
SIT, Germovšek Igor, Celje, Ulica bratov
Vošnjakov 17, vložek 472.000 SIT, Golo-
granc Pavel, Štore, Pečovje 37a, vložek
529.000 SIT, Gotar Jožef, Laško, Jagoče
12e, vložek 701.000 SIT, Grobin Jožef,
Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 111, vlo-
žek 526.000 SIT, Habjan Anton, Celje, Za-
grad 104, vložek 538.000 SIT, Hercog
Dušan, Celje, Trubarjeva ulica 46, vložek
538.000 SIT, Hercog Dušica, Celje, Raz-
lagova ulica 19, vložek 592.000 SIT, Hor-
vat Igor, Celje, Ljubljanska cesta 68, vlo-
žek 89.000 SIT, Hribernik Friderik, Celje,

Ulica bratov Vošnjakov 5, vložek 516.000
SIT, Hrovatič Franc, Celje, Ob gozdu 6,
vložek 538.000 SIT, Jamernik Borut, Šent-
jur, Ulica A.M. Slomška 16, vložek
600.000 SIT, Kačičnik Milan, Celje, Okro-
garjeva ulica 7, vložek 100.000 SIT, Kel-
har Matevž, Celje, Šaranovičeva ulica 7,
vložek 452.000 SIT, Knapič Janko, Celje,
Malgajeva ulica 2a, vložek 121.000 SIT,
Kodrič Franc, Žalec, Vrbje 17a, vložek
88.000 SIT, Kolar Darko, Lesično, Zagor-
je 44, vložek 550.000 SIT, Kolar Marija,
Lesično, Zagorje 44, vložek 537.000 SIT,
Korošec Stanislav, Celje, Kotnikova ulica
4, vložek 668.000 SIT, Košenina Rajko,
Gomilsko, Gomilsko 38, vložek 115.000
SIT, Koštomaj Viljem, Vojnik, Cesta v
Šmartno 30, vložek 81.000 SIT, Kotnik
Marjan, Petrovče, Levec 81a, vložek
731.000 SIT, Kotnik Matej, Petrovče, Le-
vec 81a, vložek 134.000 SIT, Kovač An-
ton, Celje, Ulica bratov Mravljakov 1, vlo-
žek 604.000 SIT, Kračun Anton, Škofja
vas, Lahovna 15, vložek 500.000 SIT,
Krajnc Miran, Celje, Košnica pri Celju 32,
vložek 535.000 SIT, Krajšek Bogomir, Ce-
lje, Mariborska cesta 47a, vložek 833.000
SIT, Krivec Edi, Šmarje pri Jelšah, Šmarje
pri Jelšah 45, vložek 492.000 SIT, Kušar
Franc, Žalec, Galicija 9, vložek 125.000
SIT, Lakner Marjan, Celje, Pod lipami 34,
vložek 92.000 SIT, Landekar Danijel, Fran-
kolovo, Lipa pri Frankolovem 38, vložek
524.000 SIT, Lipovšek Emil, Celje, Cesta
na Ostrožno 152, vložek 586.000 SIT, Ma-
zej Vinko, Celje, Cesta II. grupe odredov
2a, vložek 335.000 SIT, Medved Antun,
Škofja vas, Zadobrova 11, vložek 597.000
SIT, Mramor Mirko, Trnovlje pri Celju, Ce-
lje, Trnoveljska cesta 11, vložek 536.000
SIT, Muzelj Konrad, Šmartno v Rožni doli-
ni, Šmartno v Rožni dolini 13b, vložek
97.000 SIT, Novak Bogdan, Polzela, Pol-
zela 128, vložek 538.000 SIT, Ocepek
Ferdinard, Laško, Tovsto 2a, vložek
640.000 SIT, Ocvirk Aleš, Frankolovo,
Frankolovo 48, vložek 465.000 SIT, Oprč-
kal Robert, Dobrna, Klanc 71a, vložek
91.000 SIT, Ostruh Miran, Celje, Brodar-
jeva 29, vložek 94.000 SIT, Pohole Ivan,
Žalec, Griže 44a, vložek 268.000 SIT, Pa-
vlinec Danijel, Celje, Pucova ulica 2, vlo-
žek 459.000 SIT, Pere Iztok, Petrovče,
Kasaze 64, vložek 455.000 SIT, Petrović
Dobrila, Celje, Tkalska ulica 14, vložek
597.000 SIT, Pilih Branko, Vojnik, Konj-
sko 6a, vložek 606.000 SIT, Pisk Igor,
Celje, Smrekarjeva ulica 4, vložek
118.000 SIT, Pogačar Jože, Šentjur, Uli-
ca Dušana Kvedra 36, vložek 89.000 SIT,
Polegek Ludvik, Celje, Brodarjeva ulica 28,
vložek 659.000 SIT, Pšenič Bojan, Žalec,
Vrbje 8, vložek 93.000 SIT, Razgoršek
Adolf, Šmartno v Rožni dolini, Brezova 43,
vložek 89.000 SIT, Razpotnik Matjaž, Voj-
nik, Žlausova 1, vložek 90.000 SIT,
Ramškar Angela, Laško, Poženelova 3, vlo-
žek 538.000 SIT, Rošer Branimir, Celje,
Linhartova ulica 22, vložek 93.000 SIT,
Rožanski Vladimir, Frankolovo, Frankolovo
7, vložek 532.000 SIT, Rožej Tomo, Dol
pri Hrastniku, Turje 49, vložek 540.000
SIT, Schneider Etbin, Celje, Malgajeva uli-
ca 12, vložek 537.000 SIT, Seme Bog-
dan, Celje, Tremerje 14, vložek 539.000

SIT, Smodej Ljubica, Celje, Mariborska ce-
sta 53, vložek 68.000 SIT, Sodin Stani-
slav, Frankolovo, Verpete 15, vložek
273.000 SIT, Srebočan Ivan, Celje, Okro-
garjeva ulica 7, vložek 565.000 SIT, Sto-
jaković Neđo, Celje, Pod kostanji 18, vlo-
žek 533.000 SIT, Stojan Ivan, Šentjur, Vo-
druž 11, vložek 526.000 SIT, Šanc Peter,
Laško, Debro 25, vložek 623.000 SIT,
Šeško Karel, Petrovče, Drešinja vas 56,
vložek 596.000 SIT, Šmerc Ivan, Šentjur,
Proseniško 34a, vložek 596.000 Sit, Tim-
pran Milena, Teharje, Teharje 33, vložek
708.000 SIT, Torkar Nikolaj, Celje, Ope-
karniška cesta 12b, vložek 36.000 SIT,
Tratnik Avgust, Celje, Zagrad 83a, vložek
701.000 SIT, Tratnik Robert, Celje, Razla-
gova ulica 11c, vložek 383.000 SIT, Tro-
biš Ivan, Šmartno v Rožni dolini, Brezova
44b, vložek 673.000 SIT, Vidmar Simeo-
na, Celje, Vojkova ulica 10, vložek 91.000
SIT, Vinder Mira, Škofja vas, Zadobrova
125c, vložek 502.000 SIT, Vinkšelj Ivan,
Celje, Mendingerjeva ulica 5, vložek
28.000 SIT, Vinkšelj Anton, Celje, Ljub-
ljanska cesta 23, vložek 98.000 SIT, Vo-
dopivc Bojan, Laško, Strmca 28, vložek
121.000 SIT, Vodopivc Jožefa, Laško,
Strmca 28, vložek 538.000 SIT, Vouk Du-
šan, Celje, Trubarjeva ulica 95, vložek
92.000 SIT, Vouk Melita, Celje, Pucova
ulica 2, vložek 526.000 SIT, Vozlič Stan-
ko, Celje, Lopata 15a, vložek 536.000
SIT, Zagrušovcem Miran, Dobrna, Vrba
19a, vložek 459.000 SIT, Založik Ivan, Ce-
lje, Škapinova ulica 7, vložek 601.000 SIT,
Zaveršek Ivan, Celje, Zagrad 4, vložek
597.000 SIT, Zimšek Ivan, Štore, Šent-
janž nad Štorami 13, vložek 603.000 SIT,
Zorzini Borut, Žalec, Ulica heroja Staneta
5, vložek 101.000 SIT, Zupanc Lovrenc,
Teharje, Teharje 33, vložek 602.000 SIT,
Zupanc Rajko, Celje, Opekarniška cesta
10, vložek 98.000 SIT, Zupanc Viktor, Ce-
lje, Kamniška ulica 6, vložek 537.000 SIT,
Žnidar Srečko, Frankolovo, Verpete 4b,
vložek 524.000 SIT – vsi vstopili 17. 11.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Krajšek Bogo-
mir, Gotar Jože in Novak Bogdan, vsi vstoili
17. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 28511 Galva-
nizacija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 4531
Električne inštalacije; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
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šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
01331/00966-1998/SD z dne 19. 1.
1998 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah v sodni register s sklepom Srg
98/00053 z dne 8. 4. 1998.

Rg-207132
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00046 z dne 3. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ENERGOVIR, Energetski
inženiring, d.o.o., Velenje, sedež: Simo-
na Blatnika 10, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/02703/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5497353
Osnovni kapital: 1,513.400 SIT
Ustanovitelj: Apšner Milenko, Velenje, Si-

mona Blatnika 10, vstop 15. 7. 1992, vlo-
žek 1,513.400 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-207133
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00111 z dne 3. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMUNALA RADEČE, p.o., Ra-
deče, sedež: Titova 107, 1433 Radeče,
pod vložno št. 1/02673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz p.o.
v d.o.o., spremembo firme, ustanovitelja,
dejavnosti, pri zastopniku, osnovni kapital,
člane nadzornega sveta ter uskladitev s

standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5475988
Firma: JAVNO PODJETJE KOMUNALA

RADEČE, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMUNALA RADEČE,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 171,365.000 SIT
Ustanovitelj: Skupščina občine Laško, iz-

stop 4. 11. 1995; Občina Radeče, Rade-
če, Ulica Milana Majcna 1, vstop 4. 11.
1995, vložek 171,365.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knavs Ivan, Radeče, Ulica Marjana
Nemca 9, razrešen 4. 11. 1995 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Žohar Franci,
Bervar Mirko, Prnaver Miran, Potočnik Karl
in Ržek Jože, vsi vstopili 12. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9000 Storitve
javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 9304 Pogrebne stori-
tve.

Rg-207134
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00494 z dne 3. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
VELENJE, Izvajanje komunalnih dejav-
nosti, p.o., Velenje, Koroška 37b, Vele-
nje, sedež: Velenje, Koroška 37b, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00593/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
ustanoviteljev, dejavnosti, osnovni kapital ter
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5222109
Firma: KOMUNALNO PODJETJE

VELENJE, Izvajanje komunalnih dejav-
nosti, d.o.o.

Skrajšana firma: KOMUNALNO
PODJETJE VELENJE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Koroška 37b
Osnovni kapital: 270,058.055,70 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija

Skupščina občine Velenje, izstop 17. 12.
1996; Mestna občina Velenje, Velenje, Ti-
tov trg 1, vstop 17. 12. 1996, vložek
224,418.244,30 SIT, odgovornost: ne  od-

govarja; Občina Šoštanj, Šoštanj, Trg svo-
bode 12, vstop 17. 12. 1996, vložek
38,618.302 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki, Šmartno ob Paki 72, vstop 17. 12.
1996, vložek 7,021.509,40 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Drev Viktor, Ko-
šir Anton, Natek Matjaž, Prašnikar Stani-
slav, Stropnik Karl, Vedenik Franc, Miklav-
žina Ervin in Rošer Primož, vsi vstopili 27. 1.
1997.

Dejavnost, izbrisana dne 3. 4. 1998:
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 9000 Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1998:
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
60240 Cestni tovorni promet; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene.

Rg-207135

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00163 z dne 2. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
VELENJE, Izvajanje komunalnih dejav-
nosti, p.o., Velenje, Koroška 37b, Vele-
nje, sedež: Velenje, Koroška 37b, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00593/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5068096
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Melanšek Jože, razrešen 23. 12.
1996, kot v.d. direktorja; direktor Jedov-
nicky Marjan, Velenje, Kersnikova 23, ime-
novan 18. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-207137
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01375 z dne 1. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa IPI HOLDING, p.o., Inženiring
na področju investicijskih, organizacij-
skih, finančnih in tehnoloških storitev,
Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, se-
dež: Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/01199/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja, usta-
novitelje, osnovni kapital, člane nadzornega
sveta, spremembo firme, dejavnosti, pri za-
stopniku, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter preoblikovanje iz p.o. v
d.d., s temile podatki:

Matična št.: 5111498
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Firma: IPI, izvajalski in projektantski
inženiring, d.d.

Skrajšana firma: IPI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 76,800.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vstop 22. 10. 1997, vlo-
žek 18,528.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložek 7, 680.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160,vstop 22. 10. 1997, vložek
15,360.000 SIT, odgoornost: ne  odgo-
varja; Slovenska razvojna družba – za pro-
gram notranjega odkupa, Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vstop 22. 10. 1997, vložek
122.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, vstopili
22. 10. 1997, vložili 11,906.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 22. 10. 1997, vlo-
žili 23,204.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlinger Leopold, Rogaška Slatina,
Šlandrova 16a, razrešen 22. 10. 1997 kot
v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa podjetje brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zorko Jurij, Ma-
jer Srečko in Žogan Simoneta, vsi vstopili
22. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 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 pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi

izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
01367/00871-1997/MP z dne 3. 12.
1997 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah v sodni register s sklepom Srg
97/01375 dne 1. 4. 1998.

Rg-207138
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03756 z dne 1. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški
trg 14, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/02628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika ter čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5472601
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Za-

goda Milan, Rogaška Slatina, Zdraviliški trg
14, razrešen 30. 11. 1994 kot direktor in
imenovan za člana uprave, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, kot podpredsednik za
razvoj v okviru dejavnosti poslovnega po-
dročja za razvoj, razen pri sklenitvi pravnih
poslov v vrednosti od 1,000.000 SIT do
40,000.000 SIT, za kar je potrebno so-
glasje predsednika uprave, nad
40,000.000 SIT pa soglasje nadzornega
sveta; predsednik Zorin Florjan, Rogaška
Slatina, Tržišče 34a, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev, ra-
zen pri sklenitvi pravnih poslov v vrednosti
več kot 40,000.000 SIT za kar je potreb-
no soglasje nadzornega sveta; član uprave
Tepeš Bojan, Rogaška Slatina, Partizan-
ska 10, imenovan 30. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, kot podpredsednik
za program zdravstva v okviru dejavnosti
poslovnega področja zdravstva, razen pri
sklenitvi pravnih poslov v vrednosti od
1,000.000 SIT do 40,000.000 SIT, za kar
je potrebno soglasje predsednika uprave,
nad 40,000.000 SIT pa soglasje nadzor-
nega sveta; član uprave Križan Franc, Ro-
gaška Slatina, XIV. divizije 28, imenovan
30. 11. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev, kot podpredsednik za program go-

stinstvo in turizem v okviru dejavnosti po-
slovnega področja gostinstva in turizma,
razen pri sklenitvi pravnih poslov v vredno-
sti od 1,000.000 SIT do 40,000.000 SIT,
za kar je potrebno soglasje predsednika
uprave, nad 40,000.000 SIT pa soglasje
nadzornega sveta; član uprave Ratej Bo-
jan, Petrovče, Dobriša vas 50, imenovan
30. 11. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev, kot podpredsednik za ekonomiko in
informatiko v okviru dejavnosti poslovnega
področja ekonomike in informatike, razen
pri sklenitvi pravnih poslov v vrednosti od
1,000.000 SIT do 40,000.000 SIT, za kar
je potrebno soglasje predsednika uprave,
nad 40,000.000 SIT pa soglasje nadzor-
nega sveta; član uprave Tišma Marko, Ro-
gaška Slatina, XIV. divizije 62, imenovan
30. 11. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev, kot podpredsednik za finance v okviru
dejavnosti poslovnega področja financ, ra-
zen pri sklenitvi pravnih poslov v vrednosti
od 1,000.000 SIT do 40,000.000 SIT, za
kar je potrebno soglasje predsednika upra-
ve, nad 40,000.000 SIT pa soglasje nad-
zornega sveta; član uprave Unverdorben
Jože, Rogaška Slatina, Strma cesta 6, ime-
novan 30. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, kot podpredsednik za pravne in
kadrovske zadeve, v okviru dejavnosti po-
slovnega področja za pravne in kadrovske
zadeve, razen pri sklenitvi pravnih poslov v
vrednosti od 1,000.000 SIT do
40,000.000 SIT, za kar je potrebno so-
glasje predsednika uprave, nad
40,000.000 SIT pa soglasje nadzornega
sveta.

Člana nadzornega sveta: Zorin Florjan in
Ratej Bojan, izstopila 30. 11. 1994.

Rg-207139
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00271 z dne 1. 4. 1998 pri
subjektu vpisa BIRO A, podjetje za eko-
nomske storitve, d.o.o., Polzela, Pol-
zela 145, sedež: Polzela 145, 3313
Polzela, pod vložno št. 1/01811/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter pristop družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5381401
Firma: BIRO A, PANTELIČ IN

DRUŽABNIKI, družba za ekonomske sto-
ritve, d.n.o., Polzela

Skrajšana firma: BIRO A, PANTELIČ IN
DRUŽABNIKI, d.n.o., Polzela

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Pantelič Andreja, Polzela,
Polzela 145, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 23. 3. 1995, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem; Pantelič Rado-
mir, Polzela, Polzela 145, vstop 23. 3.
1995, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pantelič Andreja, razrešena 23. 3.
1995 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenik Pante-
lič Radomir, imenovan 23. 3. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1998:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

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

Rg-207140

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00023 z dne 2. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06773/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1253247
Firma: HOTELI KD, hotelirstvo in go-

stinstvo, d.d.
Skrajšana firma: HOTELI KD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Celj-

ska cesta 1
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: PM & A, Mednarodna trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Njegoševa 23, vstop
4. 2. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; KMEČKI SKLAD 1,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
KMEČKI SKLAD 2, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., KMEČKI SKLAD 3, Poob-
laščena investicijska družba, d.d., KMEČKI
SKLAD 4, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., vsi Ljubljana, Miklošičeva 4, vsto-
pili 4. 2. 1998, vložili vsak po 375.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Flucher Andrejka, Rogaška Slati-
na, Ul. Kozjanskega odreda 23, imenovana
4. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kodrič Sandi,
Breznik Živana in Korošec Damijan, vsi vsto-
pili 21. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovi-
na 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 iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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 trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi

izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55120 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55230 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Daja-

nje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego te-
lesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

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

Rg-207141

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01503 z dne 16. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ARADON, Podjetje za in-
ženiring in storitve pri varovanju oko-
lja, Ul. XIV. divizije 14, Celje, d.o.o., se-
dež: Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01013/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo po-
slovnih deležev, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5311551
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Jarh Dušan, Celje, Nušiče-

va 3, vstop 24. 12. 1989, vložek 370.700
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Naraks
Srečko, Celje, Plečnikova ulica 7a, vstop
24. 12. 1989, vložek 761.600 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Verdel Vanja, Celje,
Plečnikova ulica 12b, vstop 24. 12. 1989,
vložek 370.700 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
2664 Proizvodnja malte; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
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pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje.

Rg-207144

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01438 z dne 24. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ŠPRAH, trgovsko podjetje,
d.o.o., Škofja vas, Škofja vas 51b, se-
dež: Škofja vas 51b, 3211 Škofja vas,
pod vložno št. 1/03686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo akta o
ustanovitvi z dne 24. 3. 1998, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5832128
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:

2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo 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 izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;

5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481

Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

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

Rg-207145

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01526 z dne 28. 4. 1998 pri
subjektu vpisa EGIDA, podjetje za varova-
nje premoženja in oseb, d.o.o., Dobrna,
Dobrna 2, sedež: Dobrna 2, 3204 Dobr-
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na, pod vložno št.1/02303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 23. 3. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5442214
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo 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 izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-

nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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 dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-

go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 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 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-207147

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01452 z dne 24. 4. 1998 pri
subjektu vpisa GRADIŠNIK IN JUTERŠEK,
birotehnika, d.n.o., Žalec, Ivanke Ura-
njek 6, sedež: Ivanke Uranjek 6, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/06364/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe z dne 27. 12. 1996,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5845106
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
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ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na

drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-207148

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00859 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa FAST, Trgovsko in posred-
niško podjetje, d.o.o., Suho 10, Dobje
pri Planini, sedež: Suho 10, 3224 Dobje
pri Planini, pod vložno št. 1/04203/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme in sedeža, zastopnika,
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, dejavnosti, ter uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št: 5956820
Firma: FAST, trgovsko in posredniško

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FAST, d.o.o.
Sedež: 3230 Šentjur, Pešnica 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Križmančič Franc, izstop

23. 9. 1996; Križmančič Boris, Šentjur, Pe-
šnica 9, vstop 23. 9. 1996, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Križmančič Nada, Šentjur, Pešnica 9,
vstop 23. 9. 1996, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križmančič Franc, razrešen 23. 9.
1996; direktor Križmančič Boris, imenovan
23. 9. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, 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, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
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sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina

na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, 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.

Rg-207149

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01462 z dne 24. 4. 1998 pri
subjektu vpisa TERMO-TEHNIKA, hladilni,
ogrevalni in energetski sistemi, d.o.o.,
Braslovče, Orlova vas 27a, sedež: Orlo-
va vas 27a, 3314 Braslovče, pod vložno
št. 1/01113/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi z
dne 25. 3. 1998, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5364817
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-

ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2852 Splošna me-
hanična dela; 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 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.



Stran 7528 / Št. 83 / 10. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

LJUBLJANA

Rg-205769
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05524 z dne 10. 3. 1998
pri subjektu vpisa POTEZA, borzna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 7a, se-
dež: Miklošičeva 7a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, zastopnika, čla-
ne nadzornega sveta, povečanje osnovne-
ga kapitala in spremembo statuta z dne
18. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št. 5317959
Firma: POTEZA, borzno posredniška

družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 22
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Drobnak Branko, Ljubljana, V Mur-
glah 263, imenovan 18. 6. 1997, član upra-
ve Simčič Drago, Ilirska Bistrica, Vojkov dre-
vored 6, razrešen 18. 6. 1997 in ponovno
imenovan za člana uprave.

Člani nadzornega sveta: Somrak Zinka,
Cerar Karmen in Drobnak Miran, vstopili
18. 6. 1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 6.
1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 112.918 SIT.

Rg-205773
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05753 z dne 26. 2. 1998
pod št. vložka 1/30255/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št. 1194925
Firma: GASVAR, tehnično in fizično va-

rovanje premoženja, d.o.o.
Skrajšana firma: GASVAR Zagorje,

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

govornostjo
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Kidri-

čeva ulica 11/a
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelj: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Zagorje-mesto, Zagorje ob Savi, Kidri-
čeva ulica 11/a, vstop 2. 10. 1997, vložek
2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prezelj Vladimir, Kisovec, Peterlin-
karjeva 13, imenovan 29. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-

tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 90005 Druge storitve
javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 družba
opravlja samo varovanje.

Rg-205774
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05891 z dne 6. 2. 1998
pri subjektu vpisa VALDOMIT – BUKAVEC
& CO., d.n.o., podjetje za trgovino in in-
ženiring, Ljubljana, sedež: Ul. bratov Jan-
čar 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10695/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št. 5854709
Firma: VALDOMIT, podjetje za trgovi-

no in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VALDOMIT, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bukavec Miloš Janez, Ljub-

ljana, Ul. bratov Jančar 27, izstopil iz d.n.o.
in vstopil v d.o.o. 2. 10. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bukavec Jure, Ljubljana, Ul. bratov Jančar
27, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o. 2. 10.
1997, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bukavec Danijela, Ljubljana,
Ul. bratov Jančar 27, vstop 2. 10. 1997,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bukavec Jure, imenovan 20. 11.
1990, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Bukavec Miloš Janez, razrešen 2. 10.
1997 in imenovan za zastopnika, ki kot po-
močnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev; družbenica Bukavec Danijela, razre-
šena 2. 10. 1997 in imenovana za direkto-
rico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-205776
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05925 z dne 7. 5. 1998
pri subjektu vpisa STORD, podjetje za sto-
ritvene dejavnosti, d.o.o., Kisovec, se-
dež: Trg Pohorskega bataljona 15, 1412
Kisovec, pod vložno št. 1/15895/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5584523
Sedež: 1412 Kisovec, Cesta 15. apri-

la 3
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;

1930 Proizvodnja obutve; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9000 Stori-
tve javne higiene; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-205777
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05931 z dne 5. 2. 1998
pri subjektu vpisa KUČI & CO, inženiring,
d.n.o., Vodice, sedež: Skaručna 17/a,
1217 Vodice, pod vložno št. 1/28117/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, zastopnika in preobliko-
vanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 5945372
Firma: KUČI, podjetje za gostinstvo in

trgovino, d.o.o., Vodice
Skrajšana firma: KUČI, d.o.o., Vodice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kuči Marjeta, Vodice,

Skaručna 17/a, izstopila iz d.n.o. in vstopi-
la v d.o.o. 1. 9. 1997, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kuči Franc,
izstop 1. 9. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Kuči Franc, razrešen 1. 9. 1997
kot pomočnik direktorja.
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Rg-205778
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06011 z dne 8. 4. 1998
pri subjektu vpisa KOMPAS MAGISTRAT,
Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04417/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št. 5001978
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dolenc Jakob, razrešen 20. 10.
1997; prokuristka Mrevlje Ruža, Dobrna,
Dobrna 68, razrešena 21. 10. 1997 in ime-
novana za direktorico.

Rg-205779
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06051 z dne 12. 2. 1998
pod št. vložka 1/30208/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča javni zavod s temile
podatki:

Matična št. 1227912
Firma: JAVNI ZAVOD CENTER ZA

MLADE DOMŽALE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljan-

ska 70
Ustanovitelj: Občina Domžale, Domžale,

Ljubljanska 69, vstop 17. 9. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jazbec Lili, Domžale, Šaranoviče-
va 12, Vir, imenovana 22. 10. 1997, kot v.
d. direktorice, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
7512 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotav-
ljajo storitve na področju zdravstva, izobra-
ževanja, kulture in druge; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Rg-205780
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06078 z dne 27. 2. 1998
pri subjektu vpisa ISKRA TEZE – HOLD-
ING, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, sedež:
Stegne 27, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05393/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev k družbi ISKRA, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, št. reg. vl.
1/5218/00 s temile podatki:

Matična št. 5045860
Pripojitev k družbi ISKRA, elektro in elek-

tronska industrija, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 28, št. reg. vl. 1/5218/00, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 23. 12. 1994
in dodatki 23. 4. 1996 ter 6. 11. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

(Odločba Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, št. LP
1377/2100/97-MV z dne 29. 10. 1997.)

Rg-205781
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06082 z dne 16. 2. 1998
pri subjektu vpisa ISKRA VARISTOR, pod-
jetje za proizvodnjo varistorja in sklo-
pov, d.o.o., Stegne 35, Ljubljana, sedež:

Stegne 35, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06729/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deležev s temile podatki:

Matična št. 5366275
Osnovni kapital: 128,000.000 SIT
Ustanovitelji: Iskra Kertec, Ljubljana,

Stegne 35, vstop 20. 4. 1990, vložek
25,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cergolj Mirjam, Ljubljana, Kamnogo-
riška 3, vstop 12. 7. 1990, vložek
39,680.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Praštalo Jadranka, Vrhnika, Gradišče
518/3, vstop 12. 7. 1990, vložek
33,280.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zorn Otmar, Ljubljana, Bratov Učakar
36, vstop 12. 7. 1990, vložek 29,440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205782
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06086 z dne 8. 4. 1998
pri subjektu vpisa A-COSMOS, trgovina in
proizvodnja, d.d., sedež: Celovška cesta
182, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07976/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št. 5400210
Člana nadzornega sveta: Gantar Vlado,

predsednik in Potočnik Janez, namestnik
predsednika, oba vstopila 22. 4. 1997.

Rg-205784
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06220 z dne 27. 2. 1998
pri subjektu vpisa AKTIVA INVEST, d.d.,
družba za investiranje, Ljubljana, sedež:
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29702/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št. 1213911
Člani nadzornega sveta: Črešnar-Pergar

Nevenka, Horvat Darko in Justin Tomaž, vsi
izstopili 6. 11. 1997 ter Črešnar-Pergar Ne-
venka, Horvat Darko in Jordan Eržen, vsto-
pili 6. 11. 1997.

Rg-205785
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06231 z dne 5. 2. 1998
pri subjektu vpisa MANUAL DESIGN, gra-
fično oblikovanje in ilustracije Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Papirniški trg 21, 1260
Ljubljana, pod vložno št. 1/20708/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti na podlagi Cpg 72/97-2 s temile
podatki:

Matična št. 5718490
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;

5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li 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 popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
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govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij.

Rg-205786
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06250 z dne 10. 4. 1998
pri subjektu vpisa LESNINA LES, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Cesta v Mest-
ni log 90, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva ustanovitelja,
osnovnega kapitala in spremembo družbe-
ne pogodbe z dne 17. 10. 1997 s temile
podatki:

Matična št. 5950279
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelj: LESNINA TRGOVINA, trgov-

sko podjetje, d.d., Ljubljana, Parmova 53,
vstop 24. 5. 1996, vložek 7,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205787
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06473 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa AC – BORZNO POSRED-
NIŠKA HIŠA, d.d., sedež: Slovenska 52,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27804/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št. 5885035
Člani nadzornega sveta: Mihatovič Vera

in Šolar Alenka, vstopili 28. 6. 1996.

Rg-205788
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06497 z dne 9. 4. 1998
pri subjektu vpisa SNAGA, Javno podjet-
je, d.o.o., sedež: Povšetova 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07748/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št. 5015545
Člani nadzornega sveta: Sosič Ana in

Mohar Ivan, vstopila 31. 1. 1996 ter Bonač
Ludvik, vstopil 4. 6. 1997.

Rg-205789
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06520 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa AKTIVA INVEST, d.d.,
družba za investiranje, Ljubljana, sedež:
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29702/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št. 1213911
Osnovni kapital:33,021.000 SIT.

Rg-205791
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06705 z dne 5. 5. 1998
pri subjektu vpisa ŽALE, Javno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Med hmeljniki 2, se-
dež: Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00200/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št. 5015669
Člani nadzornega sveta: Žgajnar Ivan in

Stražišar Janez, vstopila 30. 1. 1996.
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Rg-205793
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06747 z dne 14. 5. 1998
pri subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE
VIČ, p.o., sedež: Gradaška 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01150/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje iz p.o. v d.d., uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti, osnovnega ka-
pitala, zastopnika in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št. 5001218

Firma: GOSTINSKO PODJETJE VIČ,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 51,200.000 SIT

Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 10. 6.
1997, vložek 10,240.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
10. 6. 1997, vložek 5,120.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10. 6.
1997, vložek 5,120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; upravičenci interne razdeli-
tve, vstopili 10. 6. 1997, vložili 10,240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; upravi-
čenci notranjega odkupa, vstopili 10. 6.
1997, vložili 20,480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šerjak Janja, Medvode, Seničica
št. 20/b, razrešena 10. 6. 1997 in imeno-
vana za zastopnico, ki zastopa družbo kot
začasna direktorica.

Člani nadzornega sveta: Bizjak Jožica,
Korač Hesida, Rutar Marija, Vidrih Milan,
Kornhauzer Drago in Popovič Mirjana, vsi
vstopili 10. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 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 ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LPS
1309/975-1997/MR z dne 28. 11. 1997.

Rg-205794
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06758 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA FRAN-
CA ŠTURMA ŠIŠKA – BEŽIGRAD, Ljub-
ljana, sedež: Celovška 98, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, tipa zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5090024000
Firma: GLASBENA ŠOLA FRANCA

ŠTURMA
Ustanovitelja: Skupščina občine Ljublja-

na-Šiška, izstop 30. 8. 1997; Mestna obči-
na Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
30. 8. 1997; Občina Medvode, Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, vstop 30. 8.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Winkler-Kuret Lučka, Ljubljana,
Zarnikova 16, razrešena 20. 1. 1997 kot
ravnateljica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraže-
vanje.

Rg-205797
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06952 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa TEKSTILNA MEDVODE,
Industrija tehničnega tekstila, p.o., se-
dež: Barletova cesta 4, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/05392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5006198
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:

1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1717 Priprava in pre-
denje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1725 Tkanje druge
tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-205798
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07006 z dne 9. 3. 1998
pri subjektu vpisa GANESH, Prodajalna na
drobno, p.o., Cankarjev trg 3, Vrhnika,
sedež: Cankarjev trg 3, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/03089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz
p.o. v d.o.o., spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 1189930
Firma: GANESH, Trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: GANESH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 1360 Vrhnika, Brigadirska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jerković Cvetka, Vrhnika,

Brigadirska 14, Verd, izstopila iz p.o. in vsto-
pila v d.o.o. 8. 12. 1997, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerković
Jasna, Jerković Žiga in Jerković Miha, vsi
Vrhnika, Brigadirska 14, Verd, vstopili
8. 12. 1997, vložili po 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnica Jerković Cvetka, razrešena 8. 12.
1997 in imenovana za pomočnico direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Jerković Jasna, imenovana 8. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Jerković Žiga, imenovan 8. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, zastopnik
Jerković Miha, imenovan 8. 12. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-205799
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07022 z dne 16. 2. 1998
pri subjektu vpisa DONIT – LAMINATI, pod-

jetje za proizvodnjo laminatov, d.o.o.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta
38, sedež: Cesta komandanta Staneta
38, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/20957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča odstop poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št. 5699851
Ustanovitelji: GENDER, d.o.o., Radovlji-

ca, izstop 2. 10. 1997; CODIS HANDELS
UND FINANZIERUNGSMANAGMENT, Ges.
m.b.H., Klagenfurt, Viktringer Ring 5, vstop
2. 10. 1997, vložek 140,688.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-205800
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07032 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa ARS TRADE, izvoz-uvoz,
zastopanje tujih firm, posredovanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu, konsignaci-
je,..., d.o.o., Ljubljana, Staničeva 41, se-
dež: Staničeva 41, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13351/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, skrajšane firme, ustanoviteljev, spre-
membo priimka ustanovitelja, naslova usta-
novitelja, zastopnika, dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5522188
Firma: ARS TRADE, izvoz-uvoz, zasto-

panje tujih firm, posredovanje v zuna-
njetrgovinskem prometu, konsignacija,
d.o.o.

Skrajšana firma: ARS TRADE, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Mlakarjeva 69
Ustanovitelja: ASTRA ARS INŽENIRING,

p.o., izstop 2. 12. 1997; Žnidaršič Marje-
ta, Trzin, Mlakarjeva 69, vstop 23. 9. 1991,
vložek 1,029.826,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Radoševič Branko, Maribor,
Tomšičeva ulica 11, vstop 9. 4. 1992, vlo-
žek 1,310.688 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radoševič Branko, imenovan 2. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
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padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa.

Rg-205801
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07051 z dne 12. 2. 1998
pri subjektu vpisa ETRA 33, Energetski
transformatorji, d.d., sedež: Šlandrova
10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01402/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št. 5041686
Člani nadzornega sveta: Bundara Borut,

predsednik, Janež Jožica, članica in Ikano-
vić Juso, član, izstopili 11. 12. 1997 ter
Tominc Jožica, Vadlja Vlado in Kovač Bogo-
mir, vstopili 11. 12. 1997.

Rg-205806
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/20248 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa BELKO, turistično, go-
stinsko, trgovsko in proizvodno podjet-
je, sedež: Ljubljanska 83, Ivančna Gori-
ca, pod vložno št. 1/14130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in de-
ležev, uskladitev dejavnosti in spremembo
dejavnosti ter spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št. 5541743

Firma: BELKO, turistično, gostinsko,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: BELKO, d.o.o., Ivanč-
na Gorica

Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Ljub-
ljanska 83

Osnovni kapital: 3,336.527,40 SIT

Ustanovitelja: Kovačič Marija, Ivančna
Gorica, Ljubljanska 83, vstop 1. 12. 1991,
vložek 3,236.527,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kovačič Mitja, Ivančna Gorica,
Ljubljanska 83, vstop 20. 12. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kovačič Marija, imenovana 1. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Kovačič Mitja, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev, kot
pomočnik direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
2520 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5110 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; 5115 Posredništvo pri

prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5130 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5150 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5160 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5220 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5230 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5240 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-205807
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02218 z dne 29. 4. 1998
pod št. vložka 1/03147/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:

Matična št. 5174490001
Firma: VARNOST BEŽIGRAD, podjetje

za varovanje premoženja, d.d., Ljublja-
na, Poslovna enota Domžale

Skrajšana firma: VARNOST BEŽIGRAD,
d.d., Ljubljana, Poslovna enota Domžale

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

c. 68
Ustanovitelj: VARNOST BEŽIGRAD, pod-

jetje za varovanje, d.d., Ljubljana, Staničeva
41, vstop 21. 3. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majhenič Jure, Domžale, Dobovlje 2,
imenovan 12. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev v okviru poslovne enote.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9000 Stori-
tve javne higiene.

Rg-205808
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02287 z dne 14. 4. 1998
pri subjektu vpisa KMETIJSKI ZAVOD
LJUBLJANA, p.o., sedež: Miklošičeva 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastopnike ter razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5129770
Firma: KMETIJSKI ZAVOD LJUBLJA-

NA, p.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Kandare Anton, razrešen 25. 2.
1997 kot namestnik direktorja; direktor Lu-
žovec Jože, Zalog, Ljubljana-Polje, Lovska
7, imenovan 25. 4. 1996, zastopa brez
omejitev, zastopnik Benec Jože, Postojna,
Pivška 1a, imenovan 25. 2. 1997, zastopa
kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0142 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
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dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8520 Veterinarstvo.

Rg-205809
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03203 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa SSF-INTERWOLF, pro-
izvodnja vijakov, d.o.o., sedež: Cesta na
Brdo 49, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19940/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poslovnih deležev in
družbene pogodbe z dne 26. 5. 1997 s
temile podatki:

Matična št. 5675464
Ustanovitelji: Wolf Iztok, Ljubljana, Vurni-

kova 5, vstop 12. 10. 1992, vložek
3,508.100,32 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pilgram-Rupprecht Karl, Nurenberg,
Nemčija, Schnaittacher Str. 12, vstop
23. 6. 1993, vložek 14,032.401,28 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205810
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03419 z dne 7. 5. 1998
pod št. vložka 1/30528/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenika in zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5673763
Firma: NAVISION SOFTWARE SI, druž-

ba za informacijski inženiring, d.o.o., Le-
skoškova 4, Ljubljana

Skrajšana firma: NAVISION SOFTWARE
SI, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 4
Osnovni kapital: 3,881.680 SIT
Ustanovitelji: Rajkovič Koren Marija, Ra-

dovljica, Cankarjeva ulica 30, vstop 7. 10.
1992, vložek 1,280.954 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ALTERNA INTERTRADE,
d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, vstop 28. 4.
1997, vložek 2,600.726 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rajkovič Koren Marija, razrešena
1. 4. 1997; direktor Mramor Janez, Ljublja-
na-Polje, Cesta IX/6, imenovan 1. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Vpiše se prenos sedeža družbe iz Okrož-
nega sodišča v Kranju, vpisan na vl. št.
1/05801/00.

Rg-205812
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03985 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa GLINEK, Specializirano
podjetje za galvanizacijo, d.d., sedež: Gli-
nek 5, 1291 Škofljica, pod vložno št.

1/00195/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št. 5077419
Člani nadzornega sveta: Ambrožič Ga-

brijel, Borštnar Vinko, Drab Dušan, Hribar
Janez, Lederer Jože in Robežnik Anica, vsi
izstopili 3. 7. 1997 ter Mehle Slavko, Kor-
diš Anton, Ambrožič Gabrijel, Robežnik Ana,
Mizgur Igor in Volarič Bojan, vstopili 3. 7.
1997.

Rg-205814
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05132 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KOMENDA-MOSTE, p.o., sedež: Moste
40, 1218 Komenda-Moste, pod vložno
št. 1/01287/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št. 5083052
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mejač Irena, razrešena 31. 8.
1997 kot v. d. direktorice; ravnateljica Pe-
pelnak Arnerić Marija, Poljčane, Studenice
8, imenovana 1. 9. 1997, zastopa šolo brez
omejitev.

Rg-205815
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05510 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa CERTIUS I., Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26081/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št. 5895090
Osnovni kapital: 1.791,001.000 SIT.

Rg-205816
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06040 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa ABC AGROHIT, Trgov-
sko podjetje na veliko in malo, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Opekarna 5, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/12358/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in družbenika s temile
podatki:

Matična št. 5488397
Osnovni kapital: 164,303.369,20 SIT
Ustanovitelj: ŽITO, pekarstvo in testeni-

narstvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c.
154, vstop 27. 1. 1997, vložek
145,680.286,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-205820
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07067 z dne 7. 5. 1998
pri subjektu vpisa IB-TECHNO, d.o.o., Pod-
jetje za inženiring, projektiranje in trgo-
vino Ljubljana, sedež: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13371/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev
in deležev ter spremembo družbene pogod-
be z dne 5. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 552617
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 65
Ustanovitelji: Rečnik Matjaž in Šedivy Ka-

rel, izstopila 5. 12. 1997; Robida Marko,

Medvode, Škofjeloška c. 46, vstop 8. 10.
1991, vložek 520.566,67 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zalar Jorik, Ljubljana,
Kobetova ul. 20, vstop 8. 10. 1991, vložek
520.566,67 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hočevar Iztok, Ljubljana, Miklavčeva
52, vstop 8. 10. 1991, vložek 520.566,66
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205823
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00314 z dne 13. 5. 1998
pri subjektu vpisa PCX, Podružnica Mari-
bor, Glavni trg 17b, Maribor, sedež: Glav-
ni trg 17b, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/13167/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova poslovalnice s
temile podatki:

Matična št.: 5522277002
Firma: PCX, Podružnica Maribor, Gos-

posvetska 29, Maribor
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvet-

ska 29.

Rg-205824
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00655 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa VRTEC MEDVODE, se-
dež: Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/28765/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo omejitev
zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5996503
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Sešek Mojca, Kranj, Vrečkova uli-
ca 4, razrešena 12. 11. 1997 kot v.d. rav-
nateljice in imenovana za ravnateljico, ki za-
stopa brez omejitev.

Rg-205825
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00850 z dne 7. 5. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VA-
LENTINA VODNIKA, sedež: Adamičeva
16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z odlokom o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda,
spremembo ustanovitelja in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084342
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA VA-

LENTINA VODNIKA
Ustanovitelj: Občina Ljubljana Šiška, iz-

stop 16. 8. 1997; Mestna občina Ljubljana,
Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 16. 8. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje.

Rg-205827
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00971 z dne 22. 4. 1998
pri subjektu vpisa HEVI, Proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Štularjeva 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21346/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovi-
teljev in deležev, dejavnosti, zastopnikov in
spremembo družbene pogodbe z dne
13. 2. 1998 s temile podatki:
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Matična št.: 5715555
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 105
Ustanovitelja: Čamernik Helena, izstop

13. 2. 1998; Čamernik Vito, Ljubljana, Ce-
lovška c. 107, vstop 13. 2. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zakovšek Sabina, Ljubljana, Rašiška ul. 1,
vstop 13. 2. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Čamernik Helena, razrešena
13. 2. 1998; direktor Čamernik Vito, ime-
novan 13. 2. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Zakovšek Sabina, ime-
novana 13. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Rg-205828
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01242 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA POKOJNIN-
SKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
SLOVENIJE, Ljubljana, sedež: Kolodvor-
ska ulica 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 3/00135/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5156700
Skrajšana firma: ZAVOD ZA POKOJNIN-

SKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Bešter Helena, razrešena 11. 2.
1998 kot direktorica sklada.

Rg-205830
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01333 z dne 22. 4. 1998
pri subjektu vpisa MONTER BM BARATAČ
IN MIKLAVEC, Storitve in trgovina, d.n.o.,
sedež: Zbašnikova ulica 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28127/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, ustanoviteljev de-
javnosti, zastopnikov in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 1. 1. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5951097
Firma: MONTER MIKLAVEC & CO., sto-

ritve in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: MONTER MIKLAVEC

& CO., d.n.o.
Ustanovitelj: Baratač Robert, izstop 1. 1.

1998; Miklavec Mojca, Ljubljana, Zbašni-
kova ulica 10, vstop 1. 1. 1998, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baratač Robert, razrešen 1. 1. 1998,
družbenica Miklavec Mojca, imenovana
1. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov.

Rg-205831
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01345 z dne 22. 4. 1998
pod vložno št. 1/30488/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1274457

Firma: EM-VITOŠ ZUPAN, elektrome-
hanika, k.d., Dol pri Hrastniku, Na Se-
lah 1

Skrajšana firma: EM-VITOŠ ZUPAN,
k.d., Dol pri Hrastniku, Na Selah 1

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1431 Dol pri Hrastniku, Na

Selah 1
Ustanovitelja: Zupan Vitoš, Dol pri Hrast-

niku, Na Selah 1, vstop 3. 3. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Zupan Darinka, Dol pri Hrastniku, Na Selah
1, vstop 3. 3. 1998, vložek 500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Vitoš, imenovan 3. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-

kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
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živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112

Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-205832
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01428 z dne 29. 4. 1998
pod vložno št. 1/10810/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
769/95 – vpis domače podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5505755004
Firma: DAIRY QUEEN LJUBLJANA,

podjetje za gostinske storitve, d.o.o.,
Enota Ljubljana, Ljubljana

Skrajšana firma: DAIRY QUEEN
LJUBLJANA, d.o.o., Enota Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 2
Osnovni kapital: 190,292.200 SIT
Ustanovitelj: Dairy Queen Ljubljana, pod-

jetje za gostinske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Cankarjeva 2, vstop 2. 6. 1994, vložek
190,292.200 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-
neralna direktorica Beričič Damijana, Ljub-
ljana, Vevška c. 27/c, imenovana 1. 8.

1996, zastopa družbo v relacijah pred or-
gani oblasti, davčno upravo in socialnimi
institucijami in tretjimi osebami; odpira banč-
ne račune v imenu družbe; sklepa pogod-
be, ki zadevajo dejavnost družbe do višine
20.000 DEM ali ustreznega zneska v slo-
venskih tolarjih; izvršuje plačila, ki se nana-
šajo na dejavnost družbe skupaj s podpi-
som namestnika direktorja ali vodjem raču-
novodstva v skladu z njunim področjem od-
govornosti do zneska 20.000 DEM ali
ustreznega zneska v slovenskih tolarjih. Za
vse ostale zadeve potrebuje predhodno
odobritev predsednika družbe.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-205834
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01430 z dne 29. 4. 1998
pod vložno št. 1/10810/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
771/95 – vpis domače podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5505755002
Firma: DAIRY QUEEN LJUBLJANA,

podjetje za gostinske storitve, d.o.o.,
Enota Dravlje, Ljubljana

Skrajšana firma: DAIRY QUEEN
LJUBLJANA, d.o.o., Enota Dravlje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

c. 249
Osnovni kapital: 190,292.200 SIT
Ustanovitelj: Dairy Queen Ljubljana, pod-

jetje za gostinske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Cankarjeva 2, vstop 2. 6. 1994, vložek
190,292.2000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-
neralna direktorica Beričič Damijana, Ljub-
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ljana, Vevška c. 27/c, imenovana 1. 8.
1996, zastopa družbo v relacijah pred or-
gani oblasti, davčno upravo in socialnimi
institucijami in tretjimi osebami; odpira banč-
ne račune v imenu družbe; sklepa pogod-
be, ki zadevajo dejavnost družbe do višine
20.000 DEM ali ustreznega zneska v slo-
venskih tolarjih; izvršuje plačila, ki se nana-
šajo na dejavnost družbe skupaj s podpi-
som namestnika direktorja ali vodjem raču-
novodstva v skladu z njunim področjem od-
govornosti do zneska 20.000 DEM ali
ustreznega zneska v slovenskih tolarjih. Za
vse ostale zadeve potrebuje predhodno
odobritev predsednika družbe.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-205833
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01429 z dne 29. 4. 1998
pod vložno št. 1/10810/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
770/95 – vpis domače podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5505755003
Firma: DAIRY QUEEN LJUBLJANA,

podjetje za gostinske storitve, d.o.o.,
Enota Celje, Celje

Skrajšana firma: DAIRY QUEEN
LJUBLJANA, d.o.o., Enota Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska c. 7
Osnovni kapital: 190,292.200 SIT
Ustanovitelj: Dairy Queen Ljubljana, pod-

jetje za gostinske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Cankarjeva 2, vstop 2. 6. 1994, vložek
190,292.200 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-
neralna direktorica Beričič Damijana, Ljub-

ljana, Vevška c. 27/c, imenovana 1. 8.
1996, zastopa družbo v relacijah pred or-
gani oblasti, davčno upravo in socialnimi
institucijami in tretjimi osebami; odpira banč-
ne račune v imenu družbe; sklepa pogod-
be, ki zadevajo dejavnost družbe do višine
20.000 DEM ali ustreznega zneska v slo-
venskih tolarjih; izvršuje plačila, ki se nana-
šajo na dejavnost družbe skupaj s podpi-
som namestnika direktorja ali vodjem raču-
novodstva v skladu z njunim področjem od-
govornosti do zneska 20.000 DEM ali
ustreznega zneska v slovenskih tolarjih. Za
vse ostale zadeve potrebuje predhodno
odobritev predsednika družbe.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-205835
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01581 z dne 24. 4. 1998
pod vložno št. 1/30499/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1278649
Firma: VRH-LEBAR-LEBAR, avto šola,

d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VRH-LEBAR-LEBAR,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stražarje-

va 29
Ustanovitelja: Lebar Marjan, Lendava,

Kolodvorska 36, vstop 4. 3. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Lebar Ljudmila, Ljubljana, Stražarjeva 29,
vstop 4. 3. 1998, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lebar Marjan, imenovan 4. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Lebar Ljudmila, imenovana 4. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na drob-
no 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-205837
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01617 z dne 15. 5.1998
pod vložno št. 1/30570/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1278665
Firma: MLADINSKO-INFORMACIJSKI

CENTER
Skrajšana firma: MIC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Mirje 7
Ustanovitelj: Rimskokatoliško Škofijstvo

Ljubljana, Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, vs-
top 8. 5. 1998, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grošelj Boštjan, Komenda, Moste
1c, imenovan 8. 5. 1998, ki zastopa zavod
kot v.d. direktorja zavoda.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1998:
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85323 Dejavnost do-
brodelnih organizacij; 85324 Druge social-
ne dejavnosti; 9131 Dejavnost verskih or-
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ganizacij; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-205839
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01738 z dne 23. 4. 1998
pri subjektu vpisa JESIH & ŠUBIC, uvoz
južnega sadja, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Verovškova 58, 1261 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08057/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5393663
Sedež: 1261 Ljubljana, Nazorjeva 6.

Rg-205838
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01693 z dne 26. 3. 1998
pri subjektu vpisa ZALOŽNIŠKO POD-
JETJE MLADIKA, d.o.o., sedež: Šubičeva
10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00659/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 385/95 zaradi
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5033306
Ustanovitelji: Slabe Ivan, izstop 31. 12.

1997; Slabe Roman, Ljubljana-Polje, Polje
c. XXII/8, vstop 31. 12. 1997, vložek
333.330 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slabe Janez, Ljubljana, Bratovševa pl. 19,
vstop 31. 12. 1997, vložek 66.670 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205842
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01967 z dne 24. 4. 1998
pri subjektu vpisa LINIJA BONETTI, pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Zrinskega 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22387/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo poslovne-
ga naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5873509
Sedež: 1000 Ljubljana, Proletarska 4.

Rg-205843
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00979 z dne 22. 4. 1998
pod vložno št. 1/30484/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1273400
Firma: KOZIN & CO., družba za trgovi-

no in storitve, d.n.o., Staje 8, Ig
Skrajšana firma: KOZIN & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1292 Ig, Staje 8
Ustanovitelja: Kozin Alojzij in Kozin Fran-

čiška, oba Ig, Staje 8, vstopila 10. 2. 1998,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kozin Alojzij, imenovan 10. 2. 1998,
direktorica Kozin Frančiška, imenovana
10. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering).

Rg-205844
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01969 z dne 24. 4. 1998
pod vložno št. 1/30495/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1293648
Firma: TEGA, tekstilna galanterija,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Franca

Mlakarja 3
Osnovni kapital: 107,000.000 SIT
Ustanovitelji: Rastko Korošec, Ljubljana,

Kantetova 89, vstop 31. 3. 1998, vložek
106,629.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sara Korošec, Ljubljana, Kantetova
89, vstop 31. 3. 1998, vložek 123.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Črtomir Koro-
šec, Ljubljana, Kantetova 89, vstop 31. 3.
1998, vložek 124.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jernej Korošec, Ljubljana,
Kantetova 89, vstop 31. 3. 1998, vložek
124.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rastko Korošec, imenovan 31. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz

njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5114 posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo.

Rg-205845
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01522 z dne 28. 4. 1998
pod vložno št. 1/30505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1278606

Firma: I.J.K., inženiring jeklenih kon-
strukcij, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: I.J.K., d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mencingerje-
va 7

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Inštitut za metalne konstruk-
cije IMK Ljubljana, p.o., Ljubljana, Mencin-
gerjeva 7, vstop 27. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črtomir Remec, Ljubljana, Tržaška
cesta 14, imenovan 27. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); ; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 83 / 10. 12. 1998 / Stran 7539

Rg-205846
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05265 z dne 28. 4. 1998
pod vložno št. 1/30486/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1215469

Firma: ABB ENERGIJSKI SISTEMI,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: ABB Beiteiligungs-und Ver-
waltungsgesellschaft mbH, Mannheim, Kall-
stadter Strasse 1, vstop 18. 9. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Osterman Slavica, Kranj, Britof
272a, imenovana 18. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1998:
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litože-
leznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozli-
tin; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-
nja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neže-
leznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 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 prezračeval-
nih 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 stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih

strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila,
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-

stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti.

Rg-205848
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01543 z dne 29. 4. 1998
pod vložno št. 1/30510/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1278622
Firma: MCCANN-ERICKSON, oglaše-

valska agencija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MCCANN-ERICKSON

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mccann-Erickson, d.o.o. za

mednarodno propagando, Jurja Žerjavića
10, Zagreb, vstop 13. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krešimir Osrečki, Zagreb, Ante Ko-
vačića 4, imenovan 13. 3. 1998, prokurist
Gregor Cuzak, Ljubljana, Celovška 263,
imenovan 13. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-205850
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06930 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa O.R.F.I.S., d.o.o., pod-
jetje za opravljanje organizacijskih, ra-
čunovodskih, finančnih, storitvenih in
komercialno trgovskih dejavnosti, Ljub-
ljana, sedež: Savska 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5671825
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska 5.
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Rg-205851
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00358 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa STEDEK, podjetje za
obdelavo in dekoriranje stekla, d.d., Ce-
sta 1. maja 14, Hrastnik, sedež: Cesta
1. maja 14, 1430 Hrastnik, pod vložno
št. 1/23190/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5766478
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Kavzar Janez, Dol pri Hrastniku, Laz
6, razrešen 20. 1. 1998 kot predsednik
uprave in ponovno imenovan za predsedni-
ka uprave; član uprave Marcen Alojz, razre-
šen 20. 1. 1998; član uprave Us Aleksej,
razrešen 20. 1. 1998; član uprave Šujica
Igor, Maribor, Cafova 4, imenovan 20. 1.
1998; član uprave Fišnar Avgust, Hrastnik,
Cesta Hermana Debelaka 7, imenovan
20. 1. 1998.

Rg-205852
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06570 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa SARO INTERNATIONAL
EMBALAŽA, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
dinova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28134/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5945143
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenče-

va 95.

Rg-205853
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/06485 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa NATALI COLUJENCO,
družba za trgovino, posredovanje in sto-
ritve, k.d., Ljubljana, sedež: Kunaverjeva
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26852/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5913489
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Sp.

Gameljne 65.

Rg-205855
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01445 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa APEGAS, podjetje za
plinifikacijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Lin-
hartova 3/A, 1000 Ljubljan, pod vložno
št. 1/25380/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5842247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ocvirk Andro, dipl. inž., razrešen
27. 2. 1998 kot v.d. direktorja; direktor Po-
har Matko, Ljubljana, Mestni trg 17, imeno-
van 27. 2. 1998.

Rg-205856
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01529 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa AKTIVA AVANT, Finanč-
na družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 156, WTC, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27687/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo direktorja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5935679
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kralj Boštjan, razrešen 10. 3. 1998;
direktor mag. Okorn Aleš, Ljubljana, Kole-
zijska 24, imenovan 10. 3. 1998.

Rg-205857
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01185 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa DRUŽINA, družba za za-
ložniško, časopisno in informacijsko de-
javnost, Ljubljana, d.o.o., sedež: Cankar-
jevo nabrežje 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26000/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5886066
Sedež: 1000 Ljubljana, Krekov trg 1
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:

2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-205858
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00806 z dne 29. 4. 1998
pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA JOSIP
JURČIČ, Ivančna Gorica, sedež: C. II. gru-
pe odredov 3, 1295 Ivančna Gorica, pod
vložno št. 1/18714/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Sedež: 1295 Ivančna Gorica, C. II.
grupe odredov 38.

Rg-205859
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03754 z dne 25. 3. 1998
pri subjektu vpisa INFIN, finančni marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska
56, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11845/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbene po-
godbe z dne 20. 6. 1997 in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475457
Sedež: 1000 Ljubljana, Štefanova 5
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1998:

1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega

olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mel-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov,
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Pripra-
va in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje 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 prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja 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 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, rezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
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zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2330 Proizvod-
nja jedrskega goriva; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kav-
čuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-

skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 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 prezračeval-
nih 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 stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila, proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov

in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3610 Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40104 Prenos elek-
trike; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
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Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-205860
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03723 z dne 25. 3. 1998
pri subjektu vpisa EUROTON, Trgovinsko
in storitveno podjetje, družba z omeje-
no odgovornostjo, Ljubljana, Tržaška
383, sedež: Tržaška 383, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:5339154
Ustanovitelja: Govekar Sašo, izstop

12. 6. 1997; Rotar Anton, Ljubljana, Tr-
žaška 383, vstop 4. 3. 1990, vložek

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Govekar Sašo, razrešen 12. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1998:
15812 Dejavnost slaščičarn; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 4521 Splošna grad-
bena 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
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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 ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205861
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01230 z dne 27. 3. 1998
pri subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM ZA
AVTO, Trgovina na debelo in drobno z
avtomobili, rezervnimi deli in materia-
lom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
150, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01495/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5099595
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Smajić Nijaz, razrešen 14. 1. 1998;
direktor Obal Branko, Ljubaljan, Novo polje
Cesta VII 083, imenovan 14. 1. 1998; pri
sklepanju, odpovedovanju ali spreminjanju
kakršnekoli pogodbe ali pri izvajanju prav-
nih poslov izven okvira rednega in običajne-
ga teka poslovnanja družbe; pri najemanju
kreditov ali posojil; pri dajanju posojil dru-

gim fizičnim in/ali pravnim osebam ter pri
odobravanju komercialnih ali blagovnih kre-
ditov; pri najemanju ali dajanju garancij, po-
roštev, hipotek in drugih oblik zavarovanj;
pri prodaji, dajanju ali prevzemu v zakup
sredstev, pri investicijah; pri ustanavljanju
družb-hčera, predstavništev ali poslovnih
enot družbe; pri nakupu deleža/delnic dru-
gih družb in pri prodaji deleža/delnic družb
hčera, direktor potrebuje pismeno soglasje
skupščine/ustanovitelja.

Rg-205862
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05187 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa IMO INŽENIRING STU-
DIO, d.o.o., poslovni inežniring, sedež:
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26851/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5913357
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li 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 popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,

čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
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drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-205864
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00945 z dne 31. 3. 1998
pri subjektu vpisa RETINA, Zavod za pod-
poro civilnodružbenih iniciativ Ljublja-
na, Mirje 4, sedež: Mirje 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5847087
Firma: RETINA, Zavod za podporo ci-

vilnodružbenih iniciativ Metelkova 6,
Ljubljana

Skrajšana firma: Zavod Retina Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Metelkova 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Murari Ksenja, razrešena 31. 1.
1998, zastopnik Štembergar Janez, Mari-
bor, Kersnikova ulica 12, imenovan 6. 2.
1998, kot v.d. dirktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-205865
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07439 z dne 31. 3. 1998
pri subjektu vpisa ALP METAL, podjetje
za trgovino in zastopanje, d.o.o., sedež:
Cilenškova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23210/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5840783
Firma: ALP METAL, podjetje za trgovi-

no in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 1.

Rg-205867
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00392 z dne 31. 3. 1998
pri subjektu vpisa EURUS ŠODAN 2
DRUŽBENIKA, računalniški inženiring,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Kraška 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23166/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo sedeža, zastopnika, dejavno-
sti, družbenikov, osnovnega kapitala in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5787033
Firma: EURUS, računalniški inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EURUS, d.o.o., Ljub-

ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nagode Maja, izstop 9. 1.

1998; Šodan Hrvoje, Zagreb, Goljak 61,
izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o. 9. 1.
1998, vložek 630.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Ivančič Mirko, Ljubljana, Kraš-
ka ulica 15, vstop 9. 1. 1998, vložek
435.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novaković Danilo, Ljubljana, Ziherlova ulica
41, vstop 9. 1. 1998, vložek 435.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Nagode Maja, razrešena 9. 1.
1998; družbenik Šodan Hrvoje, razrešen
9. 1. 1998, direktor Ivančič Mirko, imeno-
van 9. 1. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdjanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Preoblikovanje iz d.n.o., v d.o.o., z dne
9. 1. 1998.

Rg-205868
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00648 z dne 27. 3. 1998
pri subjektu vpisa SŽ – PROJEKTIVNO
PODJETJE LJUBLJANA, d.d., Ljubljana,
sedež: Vilharjeva 16a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00059/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta z
dne 27. 1. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5076773

Rg-205869
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03827 z dne 27. 3. 1998
pri subjektu vpisa ANŽEX, Podjetje za pro-
izvodnjo, prodajo in zastopanje d.o.o.

Kamnik, Podgorje 127, sedež: Podgorje
127, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/16626/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5602505
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1998:

2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska de-
la; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-205870
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00632 z dne 27. 3. 1998
pri subjektu vpisa ŠTUDENTSKI DOMOVI
V LJUBLJANI, sedež: Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo omejitev zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5051142
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Preželj Ksenija, Ljubljana, Bratov-
ševa ploščad 37, razrešena 17. 12. 1997
in ponovno imenovana za direktorico, ki za-
stopa brez omejitev, razen pri nabavi in od-
tujitvi osnovnih sredstev v vrendosti nad
1,000.000 SIT, ki morajo izhajati iz spreje-
tega plana zavoda.

Rg-205871
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03755 z dne 25. 3. 1998
pri subjektu vpisa CHALLENGE d.o.o., tr-
govina, turizem, storitve, Ljubljana, se-
dež: Slovenska 56, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13452/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5556074
Sedež: 1000 Ljubljana, Štefanova 5
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Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa, 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
40104 Prenos elektrike; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 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 nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-

ne (catering); 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih stroejv ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetij-
stva in sorodnih dejavnosti; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7411 Pravno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki, 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9111 Dejavnost poslovnih
in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9120 Dejavnost sin-
diaktov; 9131 Dejavnost verskih organiza-
cij; 9132 Dejavnost političnih organizacij;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
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Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smuarsčkih centov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.11 družba
opravlja vse, razen odvetništva in notariata.

Rg-205872
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00632 z dne 27. 3. 1998
pri subjektu vpisa ŠTUDENTSKI DOMOVI
V LJUBLJANI, sedež: Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo omejitve zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5051142
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Preželj Ksenija, Ljubljana, Bratov-
ševa ploščad 37, razrešena 17. 12. 1997
in ponovno imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev, razen pri naba-
vi in odtujitvi osnovnih sredstev v vrednosti
nad 1,000.000 SIT, ki morajo izhajati iz
sprejetega plana zavoda.

Rg-205873
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00084 z dne 27. 3. 1998
pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA HUMAN-
ISTIČNE ŠTUDIJE, Ljubljana, sedež:
Beethovnova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29693/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 1196901
Firma: ICK Inštitut za civilizacijo in kul-

turo Ljubljana
Skrajšana firma: ICK Ljubljana

Rg-205874
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07327 z dne 26. 3. 1998
pod št. vložka 1/30368/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., s
temile podatki:

Matična št.: 1244060
Firma: A-Z FINANCE, družba za po-

slovne storitve, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: A-Z FINANCE, d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska c.

58/III
Osnovni kapital: 5,640.000 SIT
Ustanovitelji: Hazabent Andrej, Miklavž,

Ulica Svobode 63, vložek 2,763.600 SIT;
Benčič Ljubica, Ljubljana, Česnikova 8, vlo-
žek 1,861.200 SIT; Žnidaršič Alenka, Po-
stojna, Vojkova 12, vložek 1,015.200 SIT,
vsi vstopili 29. 10. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hazabent Andrej, imenovan 29. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1998:
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-205875
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07140 z dne 26. 3. 1998
pod št. vložka 1/30373/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev z.o.o., s
temile podatki:

Matična št.: 1243845
Firma: OVČARSKA ZADRUGA TUHINJ,

zadruga z omejeno odgovornostjo
Skrajšana firma: OVČARSKA ZADRUGA

TUHINJ, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1219 Laze v Tuhinju, Laze v

Tuhinju 31
Osnovni kapital: 661.080 SIT
Ustanovitelji: Hribar Jože, Laze v Tuhi-

nju, Laze št. 31; Kadunc Slavko, Kamnik,
Soteska 71; Grošelj Franc, Laze v Tuhinju,
Buč št. 26; Jeras Janez, Laze v Tuhinju, Zg.
Tuhinj št. 6; Drolc Anton, Laze v Tuhinju,
Okrog št. 12; Hribar Ivan, Laze v Tuhinju,
Laze št. 3; Hočevar Anton, Laze v Tuhinju,
Hruševka 1/a, vstopili 30. 11. 1997, vložili
vsak po 94.440 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hribar Jože, imenovan 30. 11.
1997, kot predsednik zadruge zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisnana dne 26. 3. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0142 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost

okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-205876
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07384 z dne 26. 3. 1998
pod št. vložka 1/30371/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1244116
Firma: RASKOM, družba za svetova-

nje, projektiranje in raziskovanje na po-
dročju računalništva in telekomunikacij,
d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: RASKOM, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Omersova 62
Osnovni kapital: 1,645.412 SIT
Ustanovitelj: Jagodič Marko, Ljubljana,

Omersova 62, vstop 18. 12. 1997, vložek
1,645.412 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jagodič Marko, imenovan 18. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1998:
6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 8022 Srednješolsko po-
klicno in strokovno izobraževanje; 8030 Viš-
ješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Rg-205880
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00998 z dne 24. 3. 1998
pri subjektu vpisa EMO - MATLY INCOM,
Podjetje za notranjo in zunanjo trgovi-
no, d.o.o. sedež: Dunajska 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15543/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572444
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:

0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
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pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno

s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7482
Pakiranje; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-205881
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01495 z dne 17. 3. 1998
pri subjektu vpisa GRA PHA CO, Trgovina,
proizvodnja, trženje, oblikovanje, uvoz,
izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Černeto-
va 40, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 3698/97 zara-
di dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5552800
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo.

Rg-205882
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00396 z dne 17. 3. 1998
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE VO-
DOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o., Ljublja-
na, Krekov trg 10, sedež: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12273/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5046688
Ustanovitelja: Mesto Ljubljana, izstop

24. 5. 1994; Holding mesta Ljubljana,
d.o.o., družba za upravljanje in gospodarje-
nje z javnimi podjetji, Dalmatinova 1, Ljub-
ljana, vstop 24. 5. 1994, vložek
12.032,367.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-205883
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03605 z dne 26. 6. 1996
pri subjektu vpisa VORD, d.o.o., računal-
ništvo, marketing, kooperacija Domža-
le, sedež: Dragomelj 98, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/14624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5565995
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996:

2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,

d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-205885
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/01436 z dne 13. 3. 1998
pri subjektu vpisa ARKADA TRI, Poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Celovška 91, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27648/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 7120/97
zaradi priimka zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5935407
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kokoravec Vojko, Ljubljana, Ob Savi
22, imenovan 13. 11. 1997, kot v.d. direk-
torja zastopa družbo brez omejitve.

Rg-205886
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/07425 z dne 12. 3. 1998
pri subjektu vpisa PORSCHE SLOVENIJA
d.o.o., trgovina na debelo in drobno,
Ljubljana sedež: Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23290/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5758980
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Muhl Johann, razrešen 9. 12. 1997;
prokurist Wienerroither Martin, Strobl, Isch-
lerstrasse 316 XIV, imenovan 9. 12. 1997.

Rg-205887
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00606 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa LEGE ARTIS, Podjetje
za promocijo in založništvo Ljubljana,
d.o.o., sedež: Hacetova 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5785910
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:

2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 223 Raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
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ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač in tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi 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 drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov 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;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 7411 družba
opravlja le dejavnost sodnih cenilcev, iz-
vedencev.

Rg-205888
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00131 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA NOVE
JARŠE, p.o., sedež: Clevelandska 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01941/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5273935000
Firma: OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE,

p.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana,

Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 12. 9. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Taštanoska Alenka, razrešena
12. 12. 1995; ravnateljica Verbič Tatjana,
Ljubljana Polje, C. IV/58, Novo Polje, ime-
novana 12. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Rg-205889
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 98/00616 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa COMMERCE, Trgovina,
zastopstva, posredništvo, proizvodnja,
storitve, d.d., sedež: Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00037/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5000181
Člani nadzornega sveta: Vodopivec Blaž

– predsednik in Frelih Marija – namestnica,
oba vstopila 2. 12. 1997 ter Vončina Boja-
na – članica, vstopila 27. 11. 1997.

Rg-205890
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/02077 z dne 18. 7. 1994
pri subjektu vpisa VORD, d.o.o., računal-
ništvo, marketing, kooperacija Domža-
le, sedež: Dragomelj 98, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/14624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Osnovni kapital: 3,354.166 SIT

Ustanoviteljica: Žle Danijela, Domžale,
Ljubljanska 88, vstop 21. 11. 1991, vložek
3,354.166 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Skok Natalija, Ljubljana, Cerkova
9, imenovana 7. 3. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se po novem glasi: trgovina na debelo (tudi
tranzit) in drobno z neživilskimi proizvodi;
zastopništvo in konsignacija, posredovanje
in akviziterska prodaja; komisijska proda-
ja; instalacijska in zaključna dela v gradbe-
ništvu, pri gradnji novih in vzdrževanju ob-
stoječih objektov; elektroinstalacije jakega
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in šibkega toka, strelovodov, elektromon-
tažna dela, storitve pri proizvodnji, preno-
su in uporabi električne energije; proizvod-
nja, popravilo in vzdrževanje elektrotehnič-
nih naprav, opreme in izdelkov ter elek-
tronskih in telekomunikacijskih naprav;
montaža, popravilo in vzdrževanje računal-
niških in PTT naprav, telefonskih central,
opreme in aparatov, TV skupinskih anten,
satelitskih in kabelskih sistemov; instalaci-
ja, popravilo in vzdrževanje notranjih in zu-
nanjih telefonskih vodov, alarmnih in sig-
nalnih sistemov s pripadajočo opremo;
montaža in servisiranje domače in uvožene
elektroopreme jakega in šibkega toka; pre-
delava plastičnih mas, izdelava raznovrst-
nih proizvodov in materialov; proizvodnja
elementov, embaliranje, pakiranje in pre-
vozi blaga v cestnem prometu; posredova-
nje patentov, licenc in drugih oblik indu-
strijske lastnine; knjigovodske, finančne,
ekonomske, tehnološke in svetovalne sto-
ritve ter obdelava podatkov; računalniški
inženiring, svetovanje pri izgradnji in uvaja-
nju računalniško podprtih informacijskih si-
stemov; izobraževanje z uporabo računal-
niške opreme in programov; organizacija
kooperacij; založniška dejavnost; grafične
storitve, storitve reklame in propagande;
fitnes, fizioterapija, kozmetika, aerobika;
uvoz in izvoz neživilskih proizvodov in stori-
tev; izvajanje elektro in strojnih del v tujini.

Rg-205893
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/19157 z dne 2. 4. 1998
pri subjektu vpisa RR KOMUNIKACIJE, in-
formacije, svetovanje, izobraževanje,
d.o.o., Ljubljana, Pod akacijami 51, se-
dež: Pod akacijami 51, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03075/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo dele-
ža, omejitev zastopnika, uskladitev dejavno-
sti in popravo firme s temile podatki:

Matična št.: 5406510

Firma: RR KOMUNIKACIJE informira-
nje, svetovanje, izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, Pod akacijami 51

Osnovni kapital: 1,641.928 SIT

Ustanovitelj: Vilfan Jože, Ljubljana, Pod
akacijami 51, vstop 10. 11. 1989, vložek
1,641.928 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vilfan Jože, razrešen 28. 12. 1994
kot predsednik poslovodnega odbora in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998: 221
Založništvo; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje.

Rg-205895
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/19586 z dne 20. 4. 1998
pri subjektu vpisa PREMIK, d.o.o., Podjet-
je za izvajanje sankcij kotlovnic in pro-
jektiranje novogradenj ter dimnikarskih
storitev sedež: Linhartova 62/a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11367/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev in izstop družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5475660
Ustanovitelji: Kuhelj Tomislav, Dol pri

Ljubljani, Vinje 98, vložek 700 SIT; Ivanuša
Matej, Ljubljana, Dolomitska 3, vložek 650
SIT, vstopila 18. 1. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata; Brezovec Milan, izstop 22. 10.
1992; Graj Janez, Domžale, Prešernova
7/a, vstop 18. 1. 1991, vložek 650 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205899
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05126 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa KD MARK, storitve mar-
ketinga in ekonomske propagande,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, razširitev dejav-
nosti, spremembo zastopnika in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 8. 10. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5935741
Firma: KD MARK, investicije in pro-

met z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mli-

nar Karmen, razrešena 8. 10. 1996; direk-
tor Winkler Aleš, Ljubljana, Pohorskega ba-
taljona 213, imenovan 8. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-205903
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07147 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa Gradbeno podjetje Gro-
suplje d.d. sedež: Emonska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01372/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta z dne 22. 11. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5074746

Rg-205905
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00166 z dne 5. 2. 1997
pri subjektu vpisa Medvešek Pušnik, Borz-
no posredniška hiša, d.d., Ljubljana,
Gradnikove brigade 11, sedež: Gradni-
kove brigade 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20856/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5698235
Člani nadzornega sveta: Klepec Jure, iz-

stop 19. 12. 1996 ter Šubic Miran, vstop
19. 12. 1996.

Rg-205907
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03836 z dne 20. 4. 1998
pri subjektu vpisa NEXT LINE, Podjetje za
računalniški inženiring in tehnične stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cankarjeva
10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14880/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, priimka usta-
novitelja in zastopnika, naslova ustanovitelja
in zastopnika ter družbene pogodbe z dne
26. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5553504
Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva ul.

51a
Ustanovitelja: Filipič Marko, Ljubljana -

Šentvid, Zvezda 21, vstop 23. 12. 1991,
vložek 795.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Filipič Helena, Ankaran, Razgledna
pot 12, vstop 23. 12. 1991, vložek
795.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Filipič Marko, imenovan 23. 12.
1991, zastopa družbo brez omejtiev; direk-
torica Filipič Helena, imenovana 23. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-205908
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03954 z dne 14. 4. 1998
pod št. vložka 1/30432/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1197932
Firma: BAHNE DARILA, F&M TEKAVEC

& CO. izdelava daril k.d.
Skrajšana firma: BAHNE DARILA, F&M

TEKAVEC & CO. k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1236 Trzin, Habatova ulica 7/a
Ustanovitelja: Tekavec Franc, Trzin, Ha-

batova ulica 7/a, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem in Tekavec Marjeta,
Domžale, Krakovska ul. št. 10/b, odgovor-
nost: odgovarja do višine nevplačanega
vložka, vstopila 3. 7. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tekavec Franc, imenovan 3. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0201 Goz-
darstvo; 01422 Pridobivanje gline in kaolina;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 74820 Pakiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
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Rg-205909
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/04450 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa MOTOMAT, družba za trgo-
vanje na debelo in drobno z mešanim
blagom, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ul. Mila-
na Majcna 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03088/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, akta o ustanovitvi z dne 24. 7. 1997
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328420
Osnovni kapital: 21,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zdešar Franci, Ljubljana,

Wolfova 10a, vstop 20. 11. 1989, vložek
21,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
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; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1010 Pridobivanje
črnega premoga; 1020 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita; 1030 Pridobivanje šote;
1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1200 Pridobivanje uranovih in torijevih rud;
1310 Pridobivanje železove rude; 1320 Pri-
dobivanje rud neželeznih kovin, razen urano-
ve in torijeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skri-
lavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pri-
dobivanje mineralov za kmetijsko proizvodnjo
in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Prido-
bivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Melkarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 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; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov, proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in

sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih do-
datkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov;
1711 Priprava in predenje vlaken bombažne-
ga tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje 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 bombaž-
nega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene če-
sanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih mate-
rialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stro-
jenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega 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; vlaknin, papirja in karto-
na; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valo-
vitega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin 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 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2310 Proizvodnja kok-
sa; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2330
Proizvodnja jedrskega goriva; 2411 Proizvod-
nja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-

ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v pri-
marni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesti-
cidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in po-
lirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2461 Proizvodnja razstre-
liv; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obli-
kovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja ste-
klenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitar-
ne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja 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-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, feroz-
litin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profilira-
nje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primar-
na predelava železa, jekla, proizvodnja ferozli-
tin; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra;
2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih ko-
vin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovin-
skih 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 ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28511 Galvaniza-
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cija; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzme-
ti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, 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 trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih stroejv; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3220 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja
ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja pri-
kolic 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 dru-
gih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žim-

nic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z
elektriko; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektri-
ke; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 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 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini 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 rezervni-
mi 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 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les, trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, 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 popra-
vilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na 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 pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drob-
no 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 speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
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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 obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve 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; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet na
rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 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 nepre-
mičninami 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 stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 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 ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-205910
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/04979 z dne 30. 3. 1998
pri subjektu vpisa CERTINVEST, finančno
posredništvo in svetovanje d.o.o. Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 156 – WTC, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25557/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi z dne 25. 7. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5860253
Osnovni kapital: 184,000.000 SIT
Ustanovitelji: Specht Leopold, dr. Wien,

Einsiedeleigasse 41/6, vstop 1. 7. 1994,
vložek 184,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

RgM-205914
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05540 z dne 20. 4. 1998
pri subjektu vpisa FEROCOM-ARMATURE,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Dunajska 7, Ljubljana, sedež: Dunajska
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/08189/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5409098
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:

70100 Poslovanje z latnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-205915
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05622 z dne 10. 4. 1998
pri subjektu vpisa EUROPAPIER, trgovsko
podjetje s papirjem, d.o.o., Medvode, se-
dež: Ladja 10, 1215 Medvode, pod vlož-
no št. 1/21350/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in pogodbe o ustanovitvi z
dne 3. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5701228
Firma: EUROPAPIER, trgovsko podjet-

je s papirjem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EUROPAPIER, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1001 Ljubljana, Koprska 72.

Rg-205916
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/05628 z dne 17. 4. 1998
pri subjektu vpisa MESARIČ IN SIN, po-
slovne storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25074/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5839076
Ustanovitelja: Mesarič Anja, Ljubljana,

Vošnjakova ulica 14, vstop 1. 10. 1997,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem in Mesarič Tomaž,
izstop 1. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.
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