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Sodni register
CELJE
Rg-404733
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00666 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu vpisa CELJSKI PLINI CELJE, d.d.,
sedež: Plinarniška ul. 1, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/06484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5949017
Član nadzornega sveta: Kobal Janislav,
izstopil 30. 6. 1998; Baruca Valter, vstopil
30. 6. 1998.
Rg-404734
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00621 z dne 23. 6. 1999 pod
št. vložka 1/06985/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1429191
Firma: ROGAŠKA LES, lesna industrija, d.o.o.
Skrajšana firma: ROGAŠKA LES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ulica
talcev 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: ROGAŠKA CRYSTAL,
družba pooblaščenka, d.d., Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, vstopila 26. 5. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škrinjarič Davorin, Rogaška Slatina,
Žibernik 50, imenovan 26. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
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nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-404736
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00652 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LM & COMP, podjetje za
gostinstvo, turizem, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Kopitarjeva 1, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04083/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z novim vložkom,
spremembo naslova družbenikov, zastopnikov ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5629250
Firma: LM & COMP, Gradbeni inženiring, trgovina in izposoja vozil, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,111.050 SIT
Ustanovitelja: Lužar Marjeta, vložila
781.326 SIT, in Lužar Miran, vložil
1,329.724 SIT, oba iz Celja, Kopitarjeva 1,
vstopila 6. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lužar Miran, razrešen 1. 6. 1999;
direktorica Lužar Marjeta, imenovana 1. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
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nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkukžci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
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7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.
Rg-404739
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01325 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa REGIONALNI PODJETNIŠKI CENTER CELJE, d.o.o., sedež: Ulica
XIV. divizije 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06512/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5949823
Firma: RRA, Regionalna razvojna
agencija Celje, d.o.o.
Skrajšana firma: RRA – Celje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 74843 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 3. 1999.
Rg-404740
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00846 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
CELJE, z.o.o., sedež: Kocbekova 5,
3000 Celje, pod vložno št. 2/00533/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti pravil zadruge s temile
podatki:
Matična št.: 5158591
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali;
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 45110 Rušenje

objektov in zemeljska dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
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Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Opomba: pri šifri G 51.180 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.
Sprememba pravil zadruge z dne 19. 6.
1998.
Rg-404742
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00608 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD TRGOVINA,
d.o.o., sedež: Aškerčeva 4, 3310 Žalec,
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pod vložno št. 1/04191/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5625793
Sedež: 3310 Žalec, Mestni trg 5
Ustanovitelji: HMEZAD TRGOVINA,
d.o.o., Žalec, Aškerčeva 4, izstopil 6. 4.
1998; Ramšak Marjan, Petrovče, Petrovče
100, vložil 181.000 SIT, in Voh Renata,
Šempeter v Savinjski dolini, Doberteša vas
40a, vložila 151.000 SIT – vstopila 6. 4.
1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Voh Renata, imenovana 6. 4. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 4. 1998.
Rg-404743
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00607 z dne 9. 6. 1999 pri subjektu vpisa HMEZAD TRGOVINA, d.o.o.,
sedež: Aškerčeva 4, 3310 Žalec, pod
vložno št. 1/04191/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5625793
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, in
KRONA KRONA PID, d.d., Ljubljana, Tržaška 116, izstopili 31. 5. 1996; HMEZAD
TRGOVINA, d.o.o., Žalec, Aškerčeva 4,
vstopil 31. 5. 1996, vložil 332.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-404744
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00300 z dne 17. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PREMOGOVNIK VELENJE,
javno podjetje za pridobivanje lignita,
d.d., sedež: Partizanska 78, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/00510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika, članov nadzornega sveta in statuta ter povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5040361
Osnovni kapital: 26.409,890.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokuristi Kolenc Marjan, Velenje, Kersnikova
33, Kotnik Dragica, Velenje, Podkraj 7f, in
Lukner Janko, Šoštanj, Gaberke 131, imenovani 13. 11. 1998.
Člani nadzornega sveta: Bizilj Primož, Vrtačnik Jaro, Meh Srečko, Zupančič Jože,
Galuf Daniel, Hudej Marjan in Krenker Tatjana, izstopili 16. 7. 1998; Cerovec Matjaž
– predsednik, Veršič-Žabjek Jolanda in Žerdoner Brane, vstopili 16. 7, 1998, Druks
Franc – namestnik predsednika, Čižmek
Dušan in Murn Marjan, vstopili 24. 6. 1998.
Sprememba statuta z dne 16. 7. 1998.
Rg-404745
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00139 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ŽUPAN, podjetje za predelavo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Skorno 25, 3327 Šmartno ob Paki, pod
vložno št. 1/04068/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in poslovnega

deleža, spremembo dejavnosti ter akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5639832
Osnovni kapital: 6,982.113,92 SIT
Ustanovitelj: Kugonič Jože, Šmartno ob
Paki, Skorno 25, vstopil 23. 8. 1993, vložil
6,982.113,92 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 15. 6. 1999: 5540
Točenje pijač in napitkov.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 2. 1999.
Rg-404747
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00934 z dne 15. 6. 1999 pod
št. vložka 1/06979/00 vpisalo v sodni register tega sodišča samostojnega podjetnika
s temile podatki:
Matična št.: 1324055
Firma: MESARSTVO ALOJZ VALAND,
s.p., Loče 46, Loče pri Poljčanah
Skrajšana firma: MESARSTVO Alojz
VALAND, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 3215 Loče, Loče 46
Ustanovitelj: Valand Alojz, Loče pri Poljčanah, Loče pri Poljčanah 46, vstopil 20. 4.
1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7482
Pakiranje.
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Rg-404750
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00639 z dne 17. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MESARSTVO ALOJZ VALAND, s.p., Loče 46, Loče pri Poljčanah,
sedež: Loče 46, 3215 Loče, pod vložno
št. 1/06979/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1324055
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 1572
Proizvodnja hrane za hišne živali; 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 6. 1999.
Rg-404751
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00389 z dne 17. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ARTWOOD, Projektiranje,
proizvodnja, inženiring, zastopstva, trgovina, d.o.o., Laško, sedež: Trubarjeva ulica 30, 3270 Laško, pod vložno
št. 1/03852/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenice, zastopnice, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5629110
Ustanovitelji: Hrastelj Breda, izstopila
16. 4. 1998; Miklavc Damjan, Polzela,
Polzela 1, vstopil 16. 4. 1998, vložil
1,529.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Hrastelj Brda, razrešena 16. 4.
1998; direktor Miklavc Damjan, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Miklavc
Tanja, oba iz Polzele, Polzela 1, imenovana
16. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 5. 1998.
Rg-404763
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00216 z dne 11. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ARZENŠEK, prevozništvo
in trgovina, d.o.o., Turno 2a, Gorica
pri Slivnici, sedež: Turno 2a, 3263 Gorica
pri
Slivnici,
pod
vložno
št. 1/03479/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbenika zaradi odsvojitve dela poslovnega deleža, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in firme ter povečanje
osnovnega kapitala družbe z novimi vložki
s temile podatki:
Matična št.: 5569575
Firma: GRAMOZ – AP, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GrAmOz – AP, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Arzenšek Jože, Gorica pri
Slivnici, Turno 2a, vstopil 10. 1. 1992, in
Pasarič Božo, Šentjur, Cankarjeva ulica 21,
vstopil 31. 3. 1999, vložila po 1,054.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pasarič Božo, imenovan 31. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, napr in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512

Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Slošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;

Št.

101 / 16. 12. 1999 / Stran 6777

55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti; pri šifri K 74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-404764
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00880 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu vpisa IBIKO, inženirski biro Konjice,
d.o.o., sedež: Mestni trg 3, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/04835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenikov in vložkov družbenikov, razširitev dejavnosti, spremembo zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5684919
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačec Mirko, Slovenske
Konjice, Ul. Adolfa Tavčarja 11, vstopil
21. 12. 1994, vložil 850.000 SIT, Mastnak
Darko, Zreče, Cesta na Roglo 11, vstopil
31. 8. 1998, vložil 600.000 SIT, in Gajšek
Franc, Ljubljana, Vurnikova 11, vstopil
31. 8. 1998, vložil 3,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Felicijan Jožef, razrešen 31. 8.
1998; direktorica Cerjak Ana, Slovenske
Konjice, Škalska cesta11, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Gajšek Franc,
Ljubljana, Vurnikova 11, imenovana 31. 8.
1998.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Tr-
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govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami.
Opombi: pri šifri G 51.18 vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri šifri K 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 8. 1998.
Rg-404766
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01470 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa CIGALE, Kovinska galanterija, podjetje za proizvodnjo in prodajo kovinske galanterije, d.o.o., Nazarje
105, Nazarje, sedež: Nazarje 105, 3331
Nazarje, pod vložno št. 1/00850/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenika, zastopnika ter akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5303265
Firma: CIGALE, Kovinska galanterija,
d.o.o., Nazarje
Skrajšana firma: CIGALE, d.o.o., Nazarje
Sedež: 3331 Nazarje, Savinjska cesta 12
Ustanoviteljica: Cigale Mirko, izstopil
23. 12. 1997; Verdnik Irena, Griže, Griže
125, vstopila 23. 12. 1997, vložila
2,722.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cigale Mirko, razrešen 23. 12. 1997;
direktorica Verdnik Irena, imenovana 23. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 12. 1997.
Rg-404768
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00371 z dne 19. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06961/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1415212
Firma: A GOLF, rekreacija, šport, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: A GOLF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3254 Podčetrtek, Olimje 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Amon Stanislav, Podčetrtek,
Olimje 24, vstopil 12. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Amon Stanislav, imenovan 12. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
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belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s

kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
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sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Opombe: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
J 67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-404777
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00875 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TONEJA, računalniški, ekonomski in finančni inženiring, d.o.o., Celje, Čopova 8, sedež: Čopova 8, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04932/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5705282
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bračun Karlo, Celje, Pod kostanji 16,
imenovan 1. 9. 1998.
Rg-404778
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01079 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa HEFIS, knjigovodski servis, d.o.o., Rogaška Slatina, Gozdna 20,
sedež: Gozdna 20, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/05306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5744458
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Firma: HEFIS, knjigovodski servis,
d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: HEFIS, d.o.o., Rogaška Slatina
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 15
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanovitelj: Herček Bojan, Rogaška Slatina, Gozdna 20, vstopil 7. 9. 1992, vložil
3,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 22. 2. 1999.
Rg-404783
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00509 z dne 14. 5. 1999 pri
subjektu vpisa NTT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Efenkova
61b, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04974/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o., povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnika, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5696267
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova cesta 61
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Drago, izstopil 1. 2.
1999; Zalezina Marko, Vojnik, Kašova ulica
27, vstopil 1. 2. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Korošec Drago, razrešen 1. 2. 1999;
direktor Zalezina Marko, imenovan 1. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 24. 3. 1999.
Rg-404785
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01310 z dne 14. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06958/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1358111
Firma: O.K. VET, družba za veterinarske ter druge storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: O.K. VET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3260 Kozje, Kozje 41
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Sok Božidar, Kozje, Kozje
144, Rainer Jožef, Bistrica ob Sotli, Zagaj
39a, Kunst Rihard, Bistrica ob Sotli, Zagaj 3,
in Rainer Primož, Bistrica ob Sotli, Zagaj 39a,
stopili 16. 12. 1998, vložili po 525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Sok Božidar, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Rainer Jožef in Kunst
Rihar, imenovani 16. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-

kov, vrtov in zelenih športnih površin; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6022 Storitve taksistov; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje in
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poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Opomba: pri šifri G 52.488 vse, razen
orožja in streliva.
Rg-404786
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01128 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MERKSCHA, furnirnica,
d.o.o., sedež: Mariborska 116, 3000 Celje, pod vložno št. 1/06487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnika, poslovnega deleža ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5915511
Osnovni kapital: 136,211.021 SIT
Ustanovitelja: Furnierwerk Merkscha, Judendorfer Strasse 72, Gratwein 8112, Avstrija, vložil 100,796.155,54 SIT, in Merkscha Vida, Gratwein, Gratwein 8112, Avstrija,
vložila 35,414.865,46 SIT – vstopila 12. 10.
1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Merkscha Peter, Eisbach Rein, Selenz 230, imenovan 21. 5. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 5. 1998.
Rg-404787
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01254 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa IDEAL, Avtomatizacija proizvodnih procesov, d.o.o., sedež: Simona
Blatnika 12, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00702/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, družbene pogodbe in zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5289661
Ustanovitelj: Šmajs Franc, izstopil 30. 6.
1997; Plešnik Rudolf, Velenje, Simona Blatnika 12, vstopil 25. 9. 1989, vložil
1,503.542 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Šmajs Francu, ki je bil razrešen
30. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Opomba: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 9. 1997.
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Rg-404788
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01045 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa BONUS, podjetje za zastopanje in posredovanje zavarovanj,
d.o.o., sedež: Šarhova 8, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/03212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5538505
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Šelih Ivanka in Šelih Franc, razrešena
20. 10. 1998; direktor Šelih Andrej, Slovenske Konjice, Šarhova 8, imenovan 20. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 10. 1998.
Rg-404789
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00622 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa VIRO, računalniški informacijski inženiring in trgovina, d.o.o., Celje,
Glavni trg 16, sedež: Glavni trg 16, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5344247
Ustanovitelj: Mužič Roman, izstopil 11. 6.
1998; VIRO, računalniško informacijski inženiring in trgovina, d.o.o., Celje, Glavni trg
16, vstopil 11. 6. 1998, vložil 2,916.807,97
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Mužič Romanu, ki je bil razrešen
16. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Opombi: pri šifri J 67.13 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri šifri K 74.12
vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 18. 6. 1998.
Rg-404790
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00674 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MACRO KOBAL & CO., mar-

keting organizacija propaganda, d.n.o.,
Celje, sedež: Spominska 24, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5363306
Ustanovitelj: Podergajs Brigita, izstopila
24. 6. 1998; Buh Avguštin, Celje, Trnoveljska cesta 57, vstopil 24. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Podergajs Brigita, razrešena
24. 6. 1998; družbenik Buh Avguštin, imenovan 24. 6. 1998, ki ne zastopa družbe –
je izvzet pri zastopanju.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1998.
Rg-404791
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01075 z dne 19. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1338471
Firma: AVTOHIŠA JAKOPEC, trgovina
in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA JAKOPEC,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Kosovelova 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jakopec Berta, Meško
Berta in Jakopec Jožef, vsi iz Velenja, Kosovelova 16, vstopili 20. 10. 1998, vložili
po 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jakopec Jožef, imenovan 20. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
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motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
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svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.
Rg-404792
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00928 z dne 19. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06960/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323997
Firma: HRC, informacijski inženiring,
d.o.o.
Skrajšana firma: HRC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Hmeljarska 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Marjan, Braslovče,
Spodnje Gorče 10, vložil 462.000 SIT, Koštomaj Iztok, Ljubečna, Kocbekova cesta
20, vložil 399.000 SIT, Ocvirk Igor, Prebold, Šešče pri Preboldu 30, vložil 399.000
SIT, Kovačič Tomaž, Grobelno, Grobelno
17a, vložil 147.000 SIT, Nožak Danijel, Petrovče, Petrovče 61, vložil 147.000 SIT,
Hribernik Milan, Vojnik, Razgor 14, vložil
126.000 SIT, Janežič Jerica, Žalec, Savinjska cesta 29, vložila 105.000 SIT, Skale
Alenka, Celje, Božičeva 1, vložila 84.000
SIT, Žagar Marija, Žalec, Ložnica pri Žalcu
19, vložila 63.000 SIT, Aram Irena, Žalec,
Vrbje 84, vložila 42.000 SIT, Izidor Stanko,
Žalec, Sv. Lovrenc 118, vložil 42.000 SIT,
Povsod Lidija, Žalec, Prežihova 3, vložila
42.000 SIT, Štinjek Miran, Celje, Čopova
5, vložil 42.000 SIT – vstopili 1. 7. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Novak Marjan in Ocvirk Igor, imenovana 1. 7. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.
Opomba: pri šifri K 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.
Rg-404794
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01120 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SHERPA, trgovsko, proizvodno podjetje in storitve, d.o.o., Celje,
sedež: Prešernova 7, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03895/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5608384
Sedež: 3000 Celje, Gubčeva ulica 6
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1998.
Rg-404795
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00505 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa JOLLY, podjetje za marketing in trgovino, d.o.o., Celje, Ulica I. štajerskega bataljona 4, sedež: Ulica I. štajerskega bataljona 4, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skraj-
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šane firme, sedeža, družbenika in zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5356296
Firma: ECO PAP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ECO PAP, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ulica V. prekomorske brigade 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Verbovšek Dušan, izstopil
7. 4. 1999; Topličanec Čedomir, Celje, Ul.
V. prekomorske brigade 2, vstopil 7. 4.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Verbovšek Dušan, razrešen 7. 4.
1999; direktor Topličanec Čedomir, imenovan 7. 4. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina

na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
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nje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Opombe: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
J 67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti K 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Rg-404796
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00342 z dne 24. 5. 1999 pri
subjektu vpisa APO TRG – oprema, d.o.o.,
Velenje, Malgajeva 15, sedež: Malgajeva 15, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02599/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe
ter povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5881323
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinar Darja, vstopila
19. 11. 1990, in Mlinar Boris, vstopil
21. 12. 1994, oba iz Velenja, Malgajeva
15, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 1. 1999.
Rg-404798
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01124 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SLADA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Lopata 32a, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04425/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika, sedeža in akta o ustanovitvi d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 5646715
Sedež: 3000 Celje, Plinarniška 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Polšak Darko, Celje, Pod lipami 26,
imenovan 23. 6. 1998.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 7. 1998.
Rg-404800
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00364 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ENERGETIKA CELJE, javno
podjetje, d.o.o., sedež: Škapinova ul. 1a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06456/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5914531
Sedež: 3000 Celje, Smrekarjeva 1
Sprememba odloka o ustanovitvi javnih
podjetij z dne 2. 2. 1999.
Rg-404801
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00251 z dne 26. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06966/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1392387

Št.

101 / 16. 12. 1999 / Stran 6783

Firma: SANOVA – OTC, podjetje za
trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Trška cesta 67, Podčetrtek
Skrajšana firma: SANOVA – OTC,
d.o.o., Podčetrtek
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3254 Podčetrtek, Trška 67
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jurjec Damijan, Rogaška
Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 1, vložil
1,071.000 SIT, in Kvesić Zoran, Zagreb, Orehovečki brijeg 2, vložil 1,029.000 SIT, vstopila 3. 3. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jurjec Damijan, imenovan 3. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 24410
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 24420
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 33100 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.
Opombi: pri šifri G 51.180 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri K 74.140
vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-404802
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01483 z dne 26. 5. 1999 pri

subjektu vpisa KOSTROJ TRADE, trgovina in storitve, d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice, sedež: Tovarniška 2,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/03712/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala iz sredstev družbe in dejavnosti, spremembo pri
zastopniku, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5577667
Firma: KOSTROJ TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOSTROJ TRADE,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelji: KOSTROJ, d.o.o., Slovenske Konjice, Tovarniška 2, izstopil 7. 4.
1994; Kuk Marjana, Slovenske Konjice, Vešenik 33, vložila 512.400 SIT, Vezenšek
Aleksander, Slovenske Konjice, Rimska
c. 4, vložil 512.400 SIT, Veber Milan, Slovenske Konjice, Vinarska 5, vložil 341.600
SIT, in Furman Ivan, Slovenske Konjice, Polene 37, vložil 341.600 SIT, vstopili 7. 4.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vezenšek Aleksander, ki od 20. 3.
1995 zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52473 Dejavnost papirnic; 60240
Cestni tovorni promet; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Opomba: pri šifri K 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.
Rg-404803
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01130 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ATP, Avtomatizacija tehnoloških procesov, d.o.o., sedež: Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/01364/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5342210
Osnovni kapital: 5,098.614,66 SIT
Ustanovitelja: Jan Edvard, izstopil 26. 10.
1998; Boček Ivan, Velenje, Ložnica 7a, vstopil 18. 12. 1989, vložil 4,648.614.66 SIT,
in ATP, Avtomatizacija tehnoloških procesov,
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d.o.o., Velenje, Efenkova 61, vstopil 26. 10.
1998, vložil 450.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 33300 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 11. 1998.
Rg-404809
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00029 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu vpisa POLZELA, tovarna nogavic,
d.d., sedež: Polzela 171, 3313 Polzela,
pod vložno št. 1/00397/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo člana
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5041210
Član nadzornega sveta: Božnik Ivan, izstopil 29. 10. 1996; Novak Stanko, vstopil
29. 10. 1996.
Rg-404811
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00170 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu vpisa PROFIL, Podjetje za urbanizem,
projektiranje, inženiring in ekonomiko,
d.o.o., sedež: Trg mladosti 6, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/05222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5720044
Ustanovitelj: Poličar Janez in Kočar Frančiška, izstopila 12. 1. 1996; Kunst Matija, Velenje, Kavče 67, vstopil 13. 2. 1993, vložil
1,629.697 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Poličar Janezu, ki je bil razrešen
27. 1. 1997.
Dejavnost, izbrisana 3. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
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tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 1. 1997.
Rg-404812
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00643 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu vpisa SM SAVINJSKA, trgovska družba, d.d., Žalec, sedež: Šlandrov trg 35,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00332/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in statuta ter predložitev
zapisnika skupščine s temile podatki:
Matična št.: 5113733
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in 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; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 1853 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
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; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5551 Storitve menz;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Opomba: pri šifri 51.18 vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Predložitev zapisnika skupščine z dne
29. 6. 1998.
Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.
Rg-404814
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00415 z dne 31. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06970/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1411527
Firma: PAKMAN – POGONSKA TEHNIKA, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: PAKMAN – POGONSKA TEHNIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ulica XIV. divizije 14
Osnovni kapital: 2,249.000 SIT
Ustanovitelj: Trofenik Jurij, Žalec, Kvedrova 27, vstopil 13. 5. 1999, vložil 2,249.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trofenik Jurij, imenovan 13. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.
Opomba:pri šifri G 51.18 vse, razen farmacevtskih izdelkov.
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Rg-404816
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00945 z dne 28. 5. 1999 pri
subjektu vpisa L & G, d.o.o., trgovina in
storitve, sedež: Sernečeva 10, 3000 Celje, pod vložno št. 1/06564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5900590
Sedež: 3000 Celje, Celje
Osnovni kapital: 14,648.197 SIT
Ustanovitelj: A FINING, storitve in trgovina, d.o.o., Velenje, Prešernova 1a, vstopil
18. 4. 1995, vložil 14,648.197 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 3. 9. 1998.
Rg-404817
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01011 z dne 28. 5. 1999 pri
subjektu vpisa VELTRON, Trgovsko podjetje, d.o.o., Kot 13, Rogaška Slatina,
sedež: Kot 13, 3250 Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/01482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5361630
Firma: VELTRON, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Kidričeva ulica
25, Rogaška Slatina
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 25
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 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.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in

kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
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2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
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tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5288
Trgovinana drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
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7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti; pri šifri K 74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 9. 1998.
Rg-404818
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01324 z dne 28. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SINDI, sindikalni konzum,
d.o.o., Celje, sedež: Gledališka 2, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02307/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, dejavnosti, zastopnika in akta o
ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5145694
Ustanovitelj: Jeranko Marijan, izstopil
1. 2. 1997; Arbanas Vinko, Celje, Hrašovčeva 14, vstopil 1. 2. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jeranko Marijan, razrešen 1. 2.
1997; direktor Arbanas Vinko, imenovan
1. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 15. 12. 1998.
Rg-404820
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01490 z dne 31. 5. 1999 pri
subjektu vpisa FIBROS, finančni inženiring, storitve in trgovina, d.o.o., Stari trg
13, Slovenske Konjice, sedež: Stari trg
13, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/03306/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljice, deležev, dejavnosti, zastopnice in družbene
pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5547458
Ustanovitelj: Lukšič Sonja, izstopila
24. 12. 1997; Druškovič Zlatko, Slovenske Konjice, Stari trg 13, vstopil
21. 9. 1991, vložil 9,845.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Lukšič Sonji, ki je bila razrešena
30. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 5. 1999.
Rg-404821
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00271 z dne 31. 5. 1999 pod
št. vložka 1/04166/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev poslovne enote – podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5781914001

Firma: ACI AVTO, trgovina, storitve in
računovodski servis, d.o.o., Celje, Podružnica ACI AVTO Slovenj Gradec
Skrajšana firma: ACI AVTO, d.o.o., Celje, Podružnica ACI AVTO Slovenj Gradec
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Slovenj
Gradec
Ustanovitelj: ACI AVTO, trgovina, storitve
in računovodski servis, d.o.o., Celje, Mariborska 202, vstopil 10. 2. 1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hladnik Andrej, Celje, Kozakova 2,
imenovan 30. 3. 1999, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles.
Rg-404822
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00448 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa CONTAINER, proizvodno
podjetje, d.o.o., sedež: Bežigrajska cesta 6, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04194/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5669057
Ustanovitelja: Bastl Maks, izstopil 5. 5.
1998; BIAS, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Celje, Bežigrajska 6, vložil
1,275.000 SIT, in Markež Edvard, Celje,
Vrunčeva ul. 35a, vložil 225.000 SIT –
vstopila 5. 5. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1998.
Rg-404823
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00226 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa CONTAINER, proizvodno
podjetje, d.o.o., sedež: Bežigrajska cesta 6, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04194/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi
pripojitve s temile podatki:
Matična št.: 5669057
Ustanovitelj: BIAS, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Celje, Bežigrajska 6, izstopil 30. 12. 1998; MAKSIM, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Celje, Trg Celjskih
knezov 2, vstopil 30. 12. 1998, vložil
1,275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-405622
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00018 z dne 22. 6. 1999 pri
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subjektu vpisa RRA, Regionalna razvojna
agencija, Celje, d.o.o., sedež: Ulica XIV.
divizije 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06512/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5949823
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ban Franc, razrešen 2. 12. 1998;
direktor Kozmus Janez, Celje, Celovška 11,
imenovan 2. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-405638
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 98/01025 z dne 24. 6. 1999 pri subjektu
vpisa FINAL PASARIĆ, proizvodnja 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 tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5452341
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Pesko Pasarić Alenka, Laško, Na
Rebri 2, imenovana 14. 10. 1998.
Rg-405675
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01114 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu vpisa UNIVRT, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Levec, sedež: Levec
25b, 3301 Petrovče, pod vložno
št. 1/03783/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža,
zastopnika, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža ter akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5586453
Firma: UNIFOREST, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIFOREST, d.o.o.
Sedež: 3301 Petrovče, Dobriša vas 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hrustel Rafael, izstopil 5. 11.
1998; Pintar Drago, Petrovče, Dobriša vas
14, vstopil 6. 2. 1996, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Hrustel Rafaelu, ki je bil razrešen
5. 11. 1998.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 11. 1998.
Rg-405687
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01000 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GLIN K & M, proizvodnja
pohištva, d.o.o., sedež: Lesarska 10,
3331 Nazarje, pod vložno št. 1/06478/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5817714
Ustanovitelja: Huelle Ulrich Robert, Meppen, Birkenweg 8, vstopil 21. 12. 1995,
vložil 75.000 SIT, in Arah Janko, Slovenj
Gradec, Kopališka ulica 20, vstopil 27. 8.
1998, vložil 60.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.
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Rg-405695
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 98/01290 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SPINEL PROJEKTIVA IN PROIZVODNJA, d.o.o., sedež: Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/03250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5544971
Osnovni kapital: 3,223.689,76 SIT
Ustanovitelj: Štorman Ivan, Velenje, Foitova 6, vstopil 1. 10. 1991, vložil
3,223.689,76 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 20. 5. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28520 Splošna mehanična dela;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 12. 1998.

KRANJ
Rg-404135
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00270 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu vpisa MENTOR D.K., podjetje za posredovanje, svetovanje in trženje, Radovljica, k.d., sedež: Cankarjeva 2, 4240
Radovljica, pod vložno št. 1/05570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti družbe s temile podatki:
Matična št.: 5889022
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1999:
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-

čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-404153
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00312 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LUZA, podjetje za trgovino, d.o.o., sedež: Ljubljanska c. 1a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05625/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbe, spremembo družbenikov in dejavnosti, spremembo naslova
zastopnika ter prenehanje prokure s temile
podatki:
Matična št.: 5910455
Sedež: 4000 Kranj, Maistrov trg 7
Ustanovitelji: Shabani Đevri, izstop 7. 4.
1999; Shabani Nevruz, Kranj, Hrastje 52b,
vstop 7. 4. 1999, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Shabani Nevruz, imenovan 16. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Shabani Đevri, razrešen 7. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
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materialom, napravami za ogrevanje; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elektirčnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnsot turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba opravlja vse, razen orožja in streliva.
Rg-405003
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00404 z dne 10. 6. 1999 pod
št. vložka 1/06434/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1411896
Firma: LEUTRIM-RAMIQI, zidarstvo in
fasaderstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: LEUTRIM-RAMIQI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Kurirska pot 2c
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Ramiqi Avdurahman, Gnjilane, Kišno polje, vstop 10. 3. 1999, vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Ramiči Xhelal, Uroševac, Tankosič, vstop 10. 3. 1999, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ramiqi Avdurahman, imenovan 10. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; Ramiči Xhelal, imenovan 10. 3. 1999, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo.
Rg-405005
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00381 z dne 14. 6. 1999 pri
subjektu vpisa JELES, proizvodnja in trgovina z lesom, d.o.o., sedež: Ševlje 50,
4227 Selca, pod vložno št. 1/00355/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povišanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5286441
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jelenc Vinko, Selca, Ševlje
50,
vstop
16. 5. 1989,
vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51700 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60240 Cestni tovorni promet; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-405009
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00197 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu vpisa LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02331/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5496420
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Bergant Marija, razrešena 1. 3.
1999; direktor Ješe Miha, Škofja Loka, Pod
Plevno 30, imenovan 1. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev; Povše Helena, Ljubljana, Osojna pot 3, imenovana 1. 3. 1999,
kot pomočnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, razen glede pridobivanja,
odsvajanja in obremenjevanja osnovnih
sredstev družbe in investicijskih vlaganj
družbe.
Rg-405020
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01288 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PROF. DR.
JOSIPA PLEMLJA BLED, sedež: Seliška
ul. 3,
4260
Bled,
pod
vložno
št. 1/00141/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5087295000
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Radovljica, izstop 1. 10. 1998; Občina Bled, Bled,
Cesta svobode 13, vstop 1. 10. 1998, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kovač Vladimir, razrešen 30. 6. 1994; ravnateljica Erčulj Justina, razrešena 31. 1.
1996; ravnateljica Zonik Cvetka, Bled, Alpska c. 17, imenovana 1. 2. 1996, zastopa
zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1999:
55510 Storitev menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov.
Rg-405035
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00510 z dne 3. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06430/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1411314
Firma: BELLEVUE, hoteli in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BELLEVUE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 4000 Kranj, Šmarjetna gora 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jekovec Franc, Kranj, Koroška 20, vstop 9. 12. 1998, vložek
1,071.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Praprotnik Jekovec Anica, Radovljica,
Črnivec 24a, vstop 9. 12. 1998, vložek
819.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jekovec Janez, Kranj, Mlaška cesta 32, vstop 9. 12. 1998, vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Praprotnik Jekovec Anica, imenovana 9. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1999:
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-405036
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00459 z dne 3. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06431/00 vpisalo v sodni register tega sodišča samostojnega podjetnika
s temile podatki:
Matična št.: 1412213
Firma: MESARSTVO ČADEŽ, ČADEŽ
ANTON, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 4212 Visoko, Visoko 7g
Ustanovitelj: Čadež Anton, Visoko, Visoko 7g, vstop 12. 5. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Čadež Anton, imenovan 12. 5. 1999, kot samostojni podjetnik zastopa brez omejitev;
prokuristka Čadež Marija, Visoko, Visoko
7g, imenovana 12. 5. 1999; prokurist Čadež Tomaž, Visoko, Visoko 7g, imenovan
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12. 5. 1999; prokuristka Čadež Tonja, Visoko, Visoko 7g, imenovana 12. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 15720 Proizvodnja hrane za hišne živali; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55220 Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje

pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-405041
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00420 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu vpisa TP ROŽCA, trgovsko podjetje,
d.d., Jesenice, sedež: Titova 16, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/00691/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo tipa
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5024676
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zugwitz Stanko, Jesenice, Aljaževa c. 19, razrešen 9. 4. 1999 kot član začasne uprave
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-405043
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00271 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu vpisa LAMETA, delniška družba pooblaščenka, d.d., sedež: Jesenice, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/06296/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o povečanju kapitala z vložki, povišanje osnovnega kapitala z vložki, spremembo statuta in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 1318284
Osnovni kapital: 1.121,800.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Brajič Nikola,
Nikolič Miloš, Penič Rafael Franc, Ravnik
Marjan, Repovž Erika, Rozman Merjeta,
Šorn Božena, Šulc Milan in Žurman Marjeta, vsi izstopili 17. 12. 1998 ter Brajič Nikola, Nikolič Miloš, Erjavec Stanko, Kozina
Barbara, Ravnik Marjan, Repovž Erika, Štros
Bernarda, Šulc Milan in Žurman Marjeta, vsi
vstopili 17. 12. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 17. 12.
1998 v zvezi z sklepom nadzornega sveta z
dne 3. 3. 1999, da se osnovni kapital z
vložki poveča za 1.117,400.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 17. 12. 1998.
Rg-405047
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00505 z dne 14. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PLANIKA KRANJ, podjetje
za trženje in proizvodnjo obutve, d.d.,
sedež: Savska Loka 21, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00117/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o zmanjšanju kapitala, zmanjšanje kapitala, povečanje kapitala ter spremembo članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5034663
Osnovni kapital: 5.270,076.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Gros Anton,
Cicmil Trtnik Dragana in Jamšek Franc, izstopili 15. 1. 1999; Vidic Tatjana, vstop
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31. 5. 1997; Lončarič Stane, izstop 7. 5.
1999; Bajželj Milan, Samar Milivoj, Svetin
Iztok, Sladič Franc in Gros Anton, vstopili
15. 1. 1999 ter Valand Dušan, vstop 7. 5.
1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 15. 1.
1999 o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala za 2.421,510.000 SIT.
Vpis sklepa skupščine z dne 15. 1.
1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 5.270,076.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 15. 1. 1999.
Rg-405070
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00470 z dne 29. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KROKAR, d.o.o., Radovljica, trgovina in proizvodnja, sedež: Dvorska vas 22, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/02655/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5532086
Firma: KROKAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: KROKAR, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 66.
Rg-406171
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00764 z dne 29. 7. 1999 pri subjektu vpisa PREŠA, d.o.o., trgovina in servis
Cerklje, sedež: Slovenska cesta 51, 4207
Cerklje, pod vložno št. 1/02486/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5508878
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
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na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno

opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-406172
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00670 z dne 29. 7. 1999 pri
subjektu vpisa RATIO, knjigovodsko računovodske storitve, d.o.o., sedež: Struževo 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala,
povečanje deleža družbenika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5288207
Osnovni kapital: 8,361.848,56 SIT
Ustanovitelja: Truden Zvonka, Kranj, Trg
Rivoli 6, vstop 7. 9. 1989, vložek
8,152.802,35 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Truden Zdenka, izstop 2. 7. 1999;
RATIO, knjigovodsko računovodske storitve, d.o.o., Kranj, Struževo 3, vstop 2. 7.
1999, vložek 209.046,21 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana dne 29. 7. 1999:
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1999:
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
74400 Oglaševanje; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa.
Rg-406178
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00623 z dne 23. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06461/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1422863
Firma: BS MALALAN, gostinstvo, trgovina in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: BS MALALAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Pševska c. 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Malalan Blaž, Kranj, Pševska 4, vstop 22. 6. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Malalan Špela, Kranj, C. Jaka Platiše
19, vstop 22. 6. 1999, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Malalan Blaž, imenovan 22. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01132 Sadjarstvo; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
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1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvodnja hrane za hišne živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 2215 Drugo
založništvo; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
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vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-406182
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00577 z dne 22. 7. 1999 pri
subjektu vpisa RESTAVRACIJA ISKRA
KRANJ, gostinske storitve in trgovina,
d.d., sedež: Savska Loka 1, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01297/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5045231
Sprememba statuta z dne 11. 6. 1999.
Rg-406184
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00570 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ACRON, trgovsko in storitveno podjetje Blejska Dobrava, d.o.o.,
sedež: Lipce 38, 4273 Blejska Dobrava,
pod vložno št. 1/01796/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5454786
Sedež: 4273 Blejska Dobrava, Lipce 38
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
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Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-406185
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00601 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa MERDIADI, posredniško
podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Rudija Papeža 1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5509408
Ustanovitelj: Merdjadi Kamel, Kranj, Rudija Papeža 1, vstop 29. 8. 1991, vložek
2,356.120 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Merdjadi
Kamel,
imenovan
29. 8. 1991, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;

5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
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vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
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janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-406186
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00482 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa TIPS, podjetje za proizvodnjo izdelkov za gradbeništvo in rekreacijo, trgovina in zunanja trgovina, posredovanje in zastopanje, d.o.o., Senično,
sedež: Senično 1, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/01141/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
firme in sedeža, spremembo naslova družbenika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5363047
Firma: TIPS, podjetje za proizvodnjo
izdelkov za gradbeništvo in rekreacijo,
trgovino in zunanja trgovina, posredovanje in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TIPS, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Valjavčeva 22
Ustanovitelj: Prislan Demeter, Ljubljana,
Bratov Učakar 18, vstop 18. 4. 1990, vložek 1,539.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mali Edvard, izstop 6. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Prislan
Demetar,
imenovan
18. 4. 1990, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-406187
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00520 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa STOP – ČEHIĆ BRACO
FERY IN SODELAVCI, podjetje za izobraževanje, storitve in trgovino, d.n.o., sedež: Paradiž 3, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/05497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in vpis družbenika kot zastopnika iz Srg 1035/98 s
temile podatki:
Matična št.: 5901006
Sedež: 4290 Tržič, Cesta Ste Marie
Aux Mines 36
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Čehić Bajagzid, izstopil 31. 12.
1996; družbenik Čehić Elvis, Tržič, Paradiž
3, imenovan 10. 6. 1996.
Rg-406188
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00655 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa OLJARICA, tovarna olja
Kranj, d.d., sedež: Britof 27, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00869/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5147140
Članica nadzornega sveta: Prvinšek
Franc, izstop 3. 6. 1999 ter Žnidaršič-Kranjc Alenka, vstop 3. 6. 1999.
Rg-406190
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01297 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa DINOS KRANJ, podjetje za

reciklažo surovin, d.d., sedež: Savska Loka 24, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02191/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, firme
družbenika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povišanje kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5474663
Firma: DINOS KRANJ, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o.
Skrajšana firma: DINOS KRANJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 109,866.000 SIT
Ustanovitelj: DINOS HOLDING, d.d.,
Ljubljana, Šlandrova 6, vstop 30. 1. 1991,
vložek 109,866.000 SIT, odgovornost: ne
odogvarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pesjak Stanislav, Tržič, Kovor 24,
imenovan 21. 5. 1992, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
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ju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.
Rg-406194
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00556 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu vpisa TOKOS TRŽIČ, tovarna orodja
za kmetijstvo, obrt in storitve, d.o.o., sedež: Cankarjeva 9, 4290 Tržič, pod vložno št. 1/00222/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5033497
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peternelj Jurij, razrešen 30. 6. 1999;
direktor Zupanc Sebastijan, Tržič, Leše 3,
imenovan 1. 7. 1999.
Rg-406195
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00101 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu vpisa DE & MI, trgovina, gostinstvo
in storitve, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Frankovo naselje 67, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/05909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1121740
Sedež: 4220 Škofja Loka, Tavčarjeva 27.
Rg-406198
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00589 z dne 2. 7. 1999 pod št.
vložka 1/06449/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1429159
Firma: LOKA-PRO, proizvodnja in trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: LOKA-PRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva
cesta 81
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Krajnik Gorazd, Škofja Loka, Trata 3, vstop 8. 6. 1999, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Divjak Anton, Škofja Loka, Groharjevo naselje 4, vstop 8. 6. 1999, vložek 840.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bertoncelj
Metka, Škofja Loka, Puštal 14, vstop 8. 6.
1999, vložek 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Krajnik Gorazd, imenovan 8. 6.
1999, za nakup in prodajo nepremičnin ter
dolgoročni najem ali zakup osnovnih sredstev ter za sklepanje posojilnih pogodb in
tudi za sklepanje pogodb v vrednosti nad
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5,000.000 (petmilijonov) SIT potrebuje soglasje vseh družbenikov; prokurist Divjak Anton, imenovan 8. 6. 1999; Bertoncelj Metka, imenovana 8. 6. 1999, kot namestnica
direktorja potrebuje za nakup in prodajo nepremičnin ter dolgoročni najem ali zakup
osnovnih sredstev ter za sklepanje posojilnih pogodb in tudi za sklepanje pogodb v
vrednosti nad 5,000.000 (petmilijonov) SIT
soglasje vseh družbenikov.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1999:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-406200
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg
št. 99/00288 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MERCATOR-SORA, kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o., sedež: Trg svobode 2,
4226 Žiri, pod vložno št. 1/05271/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, razširitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5142377
Firma: M SORA, Kmetijsko gozdarska
zadruga, z.o.o. Žiri
Skrajšana firma: M SORA, z.o.o., Žiri
Dejavnost, izbrisana dne 9. 7. 1999:
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1999:
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1571
Proizvodnja krmil; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2852
Splošna mehanična dela; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52482 Dejavnost cvetličarn;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavno-

sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-406201
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00364 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu vpisa HIPPA, finančne storitve,
d.o.o., sedež: Podreča 74, 4211 Mavčiče, pod vložno št. 1/06185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in spremembo vložkov
družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 1274759
Osnovni kapital: 70,000.000 SIT
Ustanovitelji: Dežman Borut, Mavčiče,
Mavčiče 106, vstop 17. 3. 1998, vložek
16,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krelj Marija, Mavčiče, Podreča 74,
vstop 17. 3. 1998, vložek 12,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Krelj Thomas,
Mavčiče, Podreča 74, vstop 17. 3. 1998,
vložek 8,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Urbanc Vladimir, Kranj, Žanova ulica 6, vstop 17. 3. 1998, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Seljak Ljudmila, Kranj, Ulica Tatjane
Odrove 9a, vstop 17. 3. 1998, vložek
4,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Seljak Romana, Kranj, Ulica Tatjane
Odrove 9a, vstop 17. 3. 1998, vložek
4,130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Csipo Blaž, Kranj, Kovačičeva ulica 1a,
vstop 17. 3. 1998, vložek 3,333.333 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kozamernik
Zdenka, Mavčiče, Jama 44, vstop 17. 3.
1998, vložek 3,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marn Stojan, Kranj, Šempeterska ul. 53, vstop 17. 3. 1998, vložek
3,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pilar Silvo, Cerklje, Velesovo 27, vstop
17. 3. 1998, vložek 1,636.667 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kozjek Franc, Mavčiče, Podreča 51, vstop 17. 3. 1998, vložek 1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ažman Bogdan, Kranj, Zasavska cesta 61, vstop 17. 3. 1998, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kalan Drago, Mavčiče, Podreča 115,
vstop 17. 3. 1998, vložek 1,700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Draksler Peter,
Mavčiče, Podreča 81, vstop 17. 3. 1998,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rozman Miha, Mavčiče, Podreča
86,
vstop
17. 3.
1998,
vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sušnik Rudolf, Mavčiče, Podreča 56a, vstop 17. 3. 1998, vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kalan Boris, Škofja Loka, Suha 9, vstop 17. 3. 1998, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-406203
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00249 z dne 8. 7. 1999 pri subjektu vpisa TOVARNA ČIPK, VEZENIN IN
KONFEKCIJE Bled, d.o.o., sedež: Kajuhova cesta 1, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
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Matična št.: 5036844
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Majcen Ljugomir, razrešen 31. 12.
1998; direktorica Bergant Marija, Škofja Loka, Binkelj 15, imenovana 22. 1. 1999, za
prodajo ali nakup nepremičnin ne glede na
vrednost in za zakup ali prodajo osnovnih
sredstev nad vrednostjo 10 mio SIT mora
direktorica podjetja pridobiti soglasje skupščine družbe.
Rg-406204
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00311 z dne 8. 7. 1999 pri subjektu vpisa 3MBA INŽENIRING, trgovsko,
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Cesta
Borisa Kidriča 41, 4270 Jesenice, sedež: Cesta Borisa Kidriča 41, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/06003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 1199897
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Oberžan Andrej, razrešen 31. 3. 1999 kot
poslovodja; prokurist Oberžan Bruno, Maribor, Razvanje, Keltska ul. 7, razrešen 31. 3.
1999 in imenovan za direktorja, ki kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-406206
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00627 z dne 7. 7. 1999 pod št.
vložka 1/06450/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1422936
Firma: INOPLAST, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INOPLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Delavska cesta 1
Osnovni kapital: 2,840.000 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Janez, Duplje, Zadraga 22, vstop 22. 6. 1999, vložek
1,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podjed Tomaž, Cerklje na Gorenjskem,
Spodnji Brnik 14, vstop 22. 6. 1999, vložek 1,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kuhar Janez, imenovan 22. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Podjed Tomaž, imenovan 22. 6. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja dru-
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gega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanj.
Rg-406208
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00307 z dne 12. 7. 1999 pri
subjektu vpisa FRIDRA, svetovanje in
upravljane holdinških družb, d.o.o.o.,
sedež: Breg ob Savi 69a, 4211 Mavčiče, pod vložno št. 1/05898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5992079
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dragonja Ciril, razrešen 30. 4. 1999;
direktor Dragonja Metod, Mavčiče, Breg ob
Savi 69a, imenovan 30. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Dragonja
Mira, Mavčiče, Breg ob Savi 69a, imenovana 30. 4. 1999.
Rg-406210
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00351 z dne 12. 7. 1999 pri
subjektu vpisa KOLI ŠPED, d.o.o., mednarodna špedicija Kranj, sedež: Savska 22,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/03326/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5609429
Dejavnost, izbrisana dne 12. 7. 1999:
501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-

mi, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7482 Pakiranje.
Rg-406211
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00594 z dne 12. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1422804
Firma: CENTER MLADIH, interesne
dejavnosti otrok in mladine
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Skrajšana firma: CENTER MLADIH
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Glavni trg 20
Ustanovitelj: Klub študentov Kranj, Kranj,
Glavni trg 20, vstop 23. 4. 1999, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rakovec Primož, Kranj, Cesta Staneta Rozmana 2, imenovan 23. 4. 1999, kot v.d. direktorja zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnsot
menz; 6023 Drug kopenski potniški promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Oglaševanje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85323
Dejavnost dobrodelnih organizacij; 85324
Druge socialne dejavnosti; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-

skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-406218
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00745 z dne 27. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06464/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1423096
Firma: AEROFIT ZUPAN CO., izobraževanje, rekreacija, d.n.o.
Skrajšana firma: AEROFIT ZUPAN Co.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4202 Naklo, Pivka 23
Ustanovitelja: Zupan Katja, Naklo, Pivka
23, vstop 16. 7. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Rozman Sergej, Naklo, Pivka 23, vstop 16. 7. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Zupan Katja, imenovana 16. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Rozman Sergej, imenovan 16. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1999:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
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nančni zakup (leasing); 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-406219
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00672 z dne 26. 7. 1999 pri
subjektu vpisa BETA – S, Storitve in trgovina, d.o.o., Kočna, sedež: Kočna 10b,
4273 Blejska Dobrava, pod vložno
št. 1/04406/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5734100
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bezlaj Dragica, razrešena 28. 5.
1998.
Rg-406220
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 99/00582 z dne 26. 7. 1999
pod št. vložka 1/06446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1429094
Firma: KNIFIC & ČERNILEC, proizvodnja in distribucija elektrike, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: KNIFIC & ČERNILEC,
d.n.o., Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Na Logu 28
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Knific Bojan, Tržič, Na Logu 28, vstop 14. 6. 1999, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Černilec Nataša, Tržič, Loka 22,
vstop 14. 6. 1999, vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Knific Bojan, imenovan 14. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Černilec Nataša, imenovana 14. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1999:
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40105
Distribucija elektrike.
Rg-406223
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00747 z dne 23. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ZADRUŽNA HRANILNO
KREDITNA SLUŽBA, p.o., Škofja Loka,
sedež: Jegorovo predmestje 21, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00292/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 5221684
Sedež: 4220 Škofja Loka, Fužinska
ulica 1.
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Rg-406225
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00662 z dne 21. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06458/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1423037
Firma: PEKARNA ZEVNIK, pekarstvo
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PEKARNA ZEVNIK,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska cesta 36a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zevnik Tomaž in Zevnik
Igor, oba Kranj, Ljubljanska cesta – Del 36a,
vstopila 30. 6. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zevnik Tomaž, imenovan 1. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Zevnik Igor, imenovan 1. 7. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-406227
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00397 z dne 21.7. 1999 pri
subjektu vpisa TOMBY, podjetje za predelavo plastike, kovin in trgovino, d.o.o.,
sedež: Kuratova 8, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/01036/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5409233
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Peternel Tomaž, Kranj, Kuratova 8,
razrešen 25. 3. 1999 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brze omejitev; direktor Peternel Mark, razrešen 25. 3. 1999.
Rg-406228
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01027 z dne 16. 7. 1999 pri
subjektu vpisa PINESTA, turizem in go-

stinstvo, d.o.o., sedež: Stritarjeva 8,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00071/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, naziva družbenika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5053803
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba, izstop 2. 4. 1999; MODRA LINIJA,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Koper, izstop 17. 11. 1997; Slovenski odškodninski sklad, d.d., izstop 17. 11.
1997; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., izstop
17. 11. 1997; PINESTA, d.o.o., Kranj,
Stritarjeva ulica 8, vstop 17. 11. 1997,
vložek 4,800.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kožar Rajko, Kranj, Kriška
ul. 26, vstop 15. 3. 1995, vložek
1,490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gradišek Ivica, Kranj, C. Jaka Platiše
13, vstop 15. 3. 1995, vložek 1,450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kozjek Olga, Zgornja Besnica, Zg. Besnica 70, vstop 15. 3. 1995, vložek 1,450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jošt Josip,
Kamnik, Žikova ul. 12, vstop 15. 3. 1995,
vložek 1,490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-406231
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00562 z dne 14. 7. 1999 pri
subjektu vpisa RADIO KRANJ, Podjetje za
informiranje in ekonomsko propagando,
d.o.o., sedež: Slovenski trg 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00905/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5331463
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, izstop
18. 4. 1996; PID DADAS 1, pooblaščena
investicijska družba, d.d., izstop 22. 5.
1996; KMEČKI SKLAD 1, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop 22. 5. 1996, vložek
2,487.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

LJUBLJANA
Rg-403959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00728 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu vpisa HORIZONT TRADE, podjetje za
svetovanje, posredovanje, trgovino in
storitve, d.o.o., Logatec, sedež: Grčarevec 51, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/10403/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5447542
Firma: HORIZONT TRADE, gostinstvo
in turizem, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
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ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 2. 1999.
Rg-403960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00742 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu vpisa MLADIKA, hranilno kreditna služba Ljubljana, p.o., sedež: Dunajska 22,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/08271/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5406609
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Petrič Simon, razrešen 28. 2.
1999; zastopnica Lebeničik Helena, Ljubljana-Črnuče, C. Ceneta Štuparja 106,
imenovana 1. 3. 1999, zastopa kot v.d.
direktorja.
Rg-403961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00748 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu vpisa KLIMA PLUS, marketing, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zoletova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5347025
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.
Rg-403963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00765 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu vpisa DOMINAT NO.1, gradbeništvo,
projektiranje in inženiring, d.o.o., sedež:
Žebljarska 5, 1241 Kamnik, pod vložno
št. 1/29312/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 1192540
Sedež: 1241 Kamnik, Šutna 35.

Št.

101 / 16. 12. 1999 / Stran 6799

Rg-403964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00820 z dne 19. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31832/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381067
Firma: ENTER LETIĆ & CO., Podjetje
za sejemski inženiring, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ENTER LETIĆ & CO.,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Ustanovitelja: Letić Bogoljub in Letić Slavojka, oba iz Ljubljane, Vilharjeva 13, vstopila 25. 1. 1999, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Letić Bogoljub, imenovan 25. 1.
1999.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-403965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00821 z dne 7. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31762/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381075
Firma: STINS, podjetje za inženiring,
instalacije in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: STINS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Njari Branko, Ljubljana,
Puhova ulica 12, in Baznik Borut, Dol pri
Ljubljani, Vinje 109, vstopila 16. 2. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odogvarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Njari Branko in zastopnik Baznik Borut, imenovana 16. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 7. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga

gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Rg-403966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00822 z dne 17. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31919/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381083
Firma: BAHAR & CO., svetovanje,
d.n.o.
Skrajšana firma: BAHAR & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelja: Bahar Roman in Bahar Irena, oba iz Ljubljane, Pečinska 7, vstopila
16. 2. 1999, odgovornost: odgovarjata svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bahar Roman in družbenica Bahar
Irena, imenovana 16. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-403968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00838 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu vpisa TRUIZA TRADE, podjetje za trgovino na debelo in drobno ter zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ellerjeva ulica 12,
sedež: Ellerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in zastopnika, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5752698
Firma: TRUIZA TRADE, podjetje za trgovino, uvoz, izvoz, zastopstvo, d.o.o.,
Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Černčič Stane, Ljubljana, Ellerjeva ulica 12,
razrešen 1. 2. 1999 kot družbenik in imenovan za direktorja; direktorica Černčič Barbara, razrešena 1. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
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vanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 2. 1999.
Rg-403969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00840 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu vpisa APEN, poslovne storitve, d.o.o.,
sedež: Savska cesta 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17143/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5777038
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 9. 1998.
Rg-403971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00854 z dne 12. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31784/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381130
Firma: PLESK ILIĆ & COMP., slikopleskarstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: PLESK ILIĆ & COMP.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Petrovičeva
ulica 17
Ustanovitelja: Ilić Ljubomir, Negotin, Mokranje, in Ilić Suzana, Ljubljana, Petrovičeva
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ulica 17, vstopila 17. 2. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Ilić Ljubomir in Ilić Suzana, imenovana 17. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbil; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 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 debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
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Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo elektirčnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnsot
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
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javnost holdingov; 7440 Oglaševanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-404009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03348 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu vpisa DERMASTJA, export-import, trgovina in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gosposvetska 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12885/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 7479/98 – spremembo osnovnega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s
temile podakti:
Matična št.: 5507804
Osnovni kapital: 2,126.000 SIT
Ustanovitelj: Dermastja Marko, Ljubljana,
Prelčeva 5, vstopil 31. 3. 1991, vložil
2,126.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1998.
Rg-404014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02637 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu vpisa LB FACTORS, družba za opravljanje poslov faktoringa, d.d., Ljubljana,
sedež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5842115
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 7b.
Rg-404016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03216 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu vpisa Združenje bank Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, sedež: Šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljic, firme in sedeža dveh ustanoviteljic,
zastopnikov, članov nadzornega sveta in pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5003920
Ustanoviteljice: BANKA CREDITANSTALT, d.d., Ljubljana, Kotnikova 5,
HIPOTEKARNA BANKA, d.d., Brežice, Cesta prvih borcev 48, HMEZAD BANKA, d.d.,
Žalec, Bančna skupina Banke Celje, Žalec,
Hmeljarska 3, in UBK UNIVERZALNA BANKA, d.d., Ljubljana, Bančna skupina SKB,
Ljubljana, Tržaška c. 116, izstopile 3. 6.
1999; HYPO ALPE ADRIA BANKA, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 103, in DELAVSKA
HRANILNICA, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 4, vstopili 3. 6. 1999, ter M BANKA,
d.o., Ljubljana, Bančna skupina Banke Koper, Ljubljana, Dunajska cesta 107, in
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 5, vstopili 26. 5. 1994
– odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Korber Srečko, razrešen 31. 5.
1999; Tolar Božidar, Maribor, Ljubljanska
1a, razrešen 3. 6. 1999 kot zastopnik in
imenovan za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Škopac Fabio
in Cetinski Andrej, izstopila 3. 6. 1999; Pesjak Boris in Korber Srečko, vstopila 3. 6.
1999.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi GIZ
z dne 3. 6. 1999.
Rg-404018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02713 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa HOJA-MOBILES, Proizvodnja
pohištvene opreme po naročilu, d.d.,
Polhov Gradec, sedež: Pristava 16a,
1355 Polhov Gradec, pod vložno
št. 1/10978/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo datuma pooblastila
zastopnika, uskladitev dejavnosti in spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5459788
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Breznik Marko, Škofja Loka, Podlubnik 65, razrešen in ponovno imenovan
19. 1. 1999.
Člani nadzornega sveta: Plestenjak Janez, Sedej Irma in Bradeško Janez, izstopili
in ponovno vstopili 20. 11. 1998; Kozjek
Ciril in Kopač Franc, izstopila 20. 11. 1998;
Budna Pavel in Plestenjak Filip, vstopila
20. 11. 1998.
Dejavnost, izbrisana 30. 6. 1999: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 3630
Proizvodnja glasbil; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 5551 Storitve
menz; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Rg-404019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02700 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa PM & A BPD, Borznoposredniška
družba, d.d., sedež: Stegne 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5715423
Člani nadzornega sveta: Kern Beti in Sekavčnik Aleksander, izstopila in ponovno
vstopila 25. 5. 1999; Hartman dr. Rasto,
predsednik, izstopil 25. 5. 1999; Podlogar
Vlado, vstopil 25. 5. 1999.
Sprememba statuta z dne 25. 5. 1999.
Rg-404020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02698 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa AVTOTEHNA ELEKTRONIKA,
trgovska družba s komunikacijsko opre-
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mo, d.o.o., sedež: Celovška c. 175, 1117
Ljubljana, pod vložno št. 1/27174/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5925983
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstopila 27. 11. 1995, vložila 2,300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 5. 1999.
Rg-404021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02690 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa SOFI, Podjetje za gostinstvo,
turizem in trg, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5574374
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 5521
Dejavnost planinskih domov inmladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-404022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02677 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25697/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5865379
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Bakše Ingrid, razrešena 5. 3.
1999; prokurist Pečenko Bojan, Ljubljana,
Cankarjevo nabrežje 1, imenovan 5. 3.
1999.
Rg-404024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02636 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa MERCATA 1, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26827/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5911516
Osnovni kapital: 5.314,492.000 SIT
Sprememba statuta z dne 10. 5. 1999.
Rg-404025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/02667 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa GRADIS FINANCE LJUBLJANA, družba z omejeno odgovornostjo,
sedež: Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, članov nadzornega sveta
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5497159
Osnovni kapital: 76,898.210,40 SIT
Ustanovitelj: GRADIS TOSIN, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 33, vstopil 28. 4. 1998,
vložil 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Paripovič Slobodan, Kunstelj Maja in Dovč Marjan, vstopli 28. 4. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 4. 1998.
Rg-404026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02635 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa MERCATA, d.d., pooblaščena
investicijska družba, Ljubljana, sedež:
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5846854
Osnovni kapital: 5.801,714.000 SIT
Sprememba statuta z dne 10. 5. 1999.
Rg-404027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02634 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa CENTER ZA DOPISNO
IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM, sedež:
Grošljeva 4, 1117 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01915/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5269547
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gerden Alojzij, razrešen 17. 10.
1998; direktor Velej Marjan, Ljubljana, Žaucerjeva 12, imenovan 20. 4. 1999 zastopa
center brez omejitev.
Rg-404028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02461 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa VEČNOST, d.o.o., pogrebne storitve, Koblarjeva 34, Ljubljana, sedež: Koblarjeva 34, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13163/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5521467
Firma: STRATEG, računovodstvo in
davčno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: STRATEG, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Povšetova
88a
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Podlinšek Tomaž, Gornji
Grad, Prod 17, vstopil 23. 6. 1991, vložil
2,040.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotnik Janislav, izstopil 11. 5. 1999; Podlin-

šek Elizabeta, Ljubljana, Povšetova 88a,
vstopila 11. 5. 1999, vložila 1,960.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena zazastopanje: direktor Kotnik Janislav, razrešen 11. 5.
1999; zastopnica Podlinšek Elizabeta, imenovana 11. 5. 1999, zastopa družbo kot
pomočnica direktorja brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 30. 6. 1999: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5272 Popravilo električni hgospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Storitve taksistov; 7481 Fotografska dejavnost; 9304 Pogrebne storitve.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 5. 1999.
Rg-404029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02304 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa JRS, družba za razsvetljavo,
signalizacijo, inženiring in proizvodnjo
električne energije, d.d., Ljubljana, Litijska 263, sedež: Litijska 263, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/30024/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki
in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 1216112
Vpiše se sklep skupščine delniške družbe JRS, družba za razsvetljavo, signalizacijo, inženiring in proizvodnjo električne energije, d.d., Ljubljana, Litijska 263, z dne
19. 4. 1999, da se osnovni kapital z denarnimi vložki poveča za 2,000.000 SIT, na
5,000.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 19. 4. 1999.
Rg-404030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/02109 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d.,
Industrija sistemov, elektronike in zvez,
sedež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01682/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5174929
Člani nadzornega sveta: Lenardič Žarko,
Kačič Metod, Hrovatin Nevenka, Hafner Peter in Drnovšek Bogdan, izstopili 15. 4.
1999; Sodin Vladimir, izstopil in ponovno
vstopil 15. 4. 1999, ter Makarovič Marko,
Dover Jože, in Lampič Božidar, vstopili
15. 4. 1999.
Rg-404031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01725 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o., sedež: Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/28052/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5940117
Osnovni kapital: 5.523,179.774,89 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 11. 1.
1996, vložila 5,523.179,774,89 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 3. 1999.
Rg-404033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03049 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa TOPLARNA HRASTNIK, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo
toplotne energije, d.o.o., Hrastnik, sedež:
Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik, pod
vložno št. 1/14255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5545897
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 4010
Oskrba z elektriko; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
6030 Cevovodni transport; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 5. 1999.
Rg-404034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/03051 z dne 28. 6. 1999 pri subjektu vipsa TERMIKA PROIZVODNJA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kamniška 25,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/10158/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5460972
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Piškur Andrej, razrešen 2. 6. 1999;
direktor Paljk Bojan, Kranj, Kališka ulica 19,
imenovan 2. 6. 1999.
Rg-404035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01996 z dne 28. 6. 1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ROJE, sedež:
Kettejeva 15, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/01270/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljic in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5082854
Ustanoviteljice: Občina Domžale, Domžale, Ljubljanska 69, vstopila 4. 6. 1992,
Občina Lukovica, Lukovica, Lukovica 46,
vstopila 2. 7. 1998, Občina Mengeš, Mengeš, Zavrti 2, vstopila 10. 3. 1999, in Občina Moravče, Moravče, Trg svobode 4, vstopila 27. 7. 1998, odgovornost: odgovarjajo
do določene višine.
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju.
Rg-404037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02430 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu vpisa RGS, Rudarstvo-gradbeništvo-sanacije, d.d., Ljubljana, sedež: Dimičeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05674/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5098688
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Uranič Medan, razrešen 1. 4. 1999;
predsednik uprave Šafer Albert, Ljubljana,
Pot na Fužine 25, razrešen in ponovno imenovan 1. 4. 1999, član uprave Kurbegović
Emir, Ljubljana, Palmejeva 20, imenovana
1. 4. 1999, ter člana uprave Sladič Roman,
Ljubljana, Dunajska cesta 101, in Novak
Franc, Ljubljana, Komanova 19a, razrešena
in ponovno imenovana 1. 4. 1999 – vsak
od njih zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kurbegović
Emir, Skubic Branko in Burkan Jaser, izstopili 5. 10. 1998; Uranič Medan in Hobacher Sabina, vstopila 1. 4. 1999, ter Hrgota
Alojzij, vstopil 23. 10. 1998.
Rg-404038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02911 z dne 23. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32054/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1420658
Firma: UPZ, Zavod za upravljanje in
vzdrževanje poslovne zgradbe, Ljubljana
Skrajšana firma: Uprava poslovne
zgradbe, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob Ljubljanici 36
Ustanovitelji: Center za socialno delo
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana, Ob Ljubljanici 36a, Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana, Ob Ljubljanici 36a, in
Kegljaško društvo, Slovan, Ljubljana, Jana
Husa 1, vstopili 28. 5. 1999, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Draksler Josip, Ljubljana, Povšetova
ul. 106c, imenovan 28 .5. 1999.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-404039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02257 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu vpisa KOLINSKA, prehrambena industrija, d.d., sedež: Šmartinska c. 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča namestnico predsednika nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5132614
Članica nadzornega sveta: Dečman Greta – namestnica predsednika, vstopila
26. 7. 1996.
Rg-404042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01951 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA VAROVANJE
ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE, ime v
angleškem jeziku: INSTITUTE OF PUBLIC
HEALTH OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, sedež: Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnice in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5053951
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Macarol-Hiti Metka, Ljubljana, Na straški vrh
16, razrešena 7. 4. 1994 kot zastopnica in
imenovana za direktorico, ki zastopa inštitut
brez omejitev v mejah njenih pooblastil v
pravnem prometu.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo založništvo; 51460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb; 80303 Univerzitetno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.
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Rg-404043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02113 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu vpisa ZDRUŽENJE DELODAJALCEV
SLOVENIJE, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska 41, Ljubljana, sedež: Slovenska 41, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25676/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5848105
Firma: ZDRUŽENJE DELODAJALCEV
SLOVENIJE, Gospodarsko interesno
združenje, Dimičeva 9, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Goslar Miran, razrešen 12. 3. 1997;
zastopnik Stanič Jože, Laško, Na pristavi
24, imenovan 12. 3. 1997, zastopa GIZ
kot njegov predsednik brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 91110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
Rg-404044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02131 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu vpisa METALKA TRGOVINA, podjetje za trgovino na drobno, d.o.o., Ljubljana, Prodajalna 16 – Vrhnika, sedež: Robova ul. 6, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/02356/21 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in zastopnice
s temile podatki:
Matična št.: 5111153036
Firma: METALKA TRGOVINA, d.d.,
Ljubljana, Prodajalna 16 – Vrhnika
Skrajšana firma: METALKA TRGOVINA,
d.d., Ljubljana, Prodajalna Vrhnika
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Matič Aleksandra, razrešena
12. 4. 1999; direktor Gorup Franci, Ljubljana, Adamičeva 8, imenovan 12. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja podružnice.
Rg-404046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02181 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK, d.d., sedež: Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/01018/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5144558
Dejavnost, izbrisana 22. 6. 1999:
40302 Distribucija pare in tople vode; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 7415 Upravljanje s holding družbami;
744 Ekonomsko propagiranje; 900 Storitve javne higiene; 9000 Storitve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve.
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Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74110 Pravno svetovanje;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje; 9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene; 90005 Druge dejavnosti javne higiene;
93030 Pogrebna dejavnost.
Rg-404047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02251 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu vpisa ZMAJČKOV BUTIK, proizvodnja peciva in slaščic, d.d., sedež: Koprska 100, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5071429
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gros Uroš, razrešen 22. 4. 1999;
direktor Jager Martin, Ljubljana, Ulica bratov Bezlajev 15, imenovan 3. 5. 1999.
Člani nadzornega sveta: Poznič Andrej,
in Dostal Samo, izstopila 3. 5. 1999; Žabjek Tomaž, izstopil in ponovno vstopil 13. 4.
1999, ter Gros Uroš in Horvat Marija, vstopila 3. 5. 1999.
Rg-404048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02282 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu vpisa BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10521/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5446546
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 65210
Finančni zakup (leasing); 65220 Drugo kreditno posredništvo; 67120 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Rg-404052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02146 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu vpisa EMF – FURLAN & CO., elektronika za medicino, d.n.o., Ljubljana, Linhartova 51, sedež: Linhartova 51, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27656/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, osnovnega kapitala, deležev, datuma
pooblastila zastopnika in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5934940
Firma: EMF – FURLAN & CO., elektronika za medicino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EMF – FURLAN & CO.,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelja: Furlan Marko, Ljubljana,
Pot na Hreše 29c, vložil 1,470.000 SIT, in
Furlan Grm Zdenka, Ljubljana, Krmčeva 10,
vložila 630.000 SIT, izstopila iz d.n.o. in
vstopila v d.o.o. 21. 6. 1999, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Furlan Marko, imenovan 12. 4. 1999.
Dejavnost, izbrisana 21. 6. 1999: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
511 Posredništvo; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje.
Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-404053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02152 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu vpisa KULTURNI DOM FRANCA
BERNIKA DOMŽALE, sedež: Ljubljanska
61, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/30821/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa in datuma imenovanja zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1263099
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Marinič Milan, Domžale, Krožna pot 18, Pre-
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log, razrešen 24. 3. 1999 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa kulturni
dom brez omejitev.
Rg-404054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02170 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu vpisa IMP KLIMAT, Industrija klimatske opreme in strojev, d.d., Ljubljana,
sedež: Vojkova 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01750/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5081459
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Janičijevič Milovan, razrešen 14. 4.
1999; direktor Ražen Janez, Ljubljana, Maroltova 11, imenovan 14. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-404055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02248 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu vpisa UNITAS, Tovarna armatur
Ljubljana, d.d., sedež: Celovška 224,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/00218/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5041821
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bajec Izidor, Domžale, Nikola Tesla
5a, razrešen in ponovno imenovan 18. 2.
1999 kot predsednik uprave – direktor zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kajtner Rudolf,
izstopil 11. 12. 1998; Krumpak Drago, izstopil in ponovno vstopil kot predsednik
11. 2. 1998, Tekavčič Metka, vstopila
11. 12. 1998, in Kobler Gregor, ponovno
vstopil 11. 12. 1998.
Rg-404059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02697 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu vpisa Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko, d.d., Ljubljana, sedež:
Teslova 30, 1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00352/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5051665
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hribernik Janez, razrešen 30. 3.
1999; direktor Simčič Janez, Ljubljana,
Beblerjev trg 10, imenovan 30. 3. 1999.
Rg-404061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02265 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu vpisa GRADBENI INŠTITUT ZRMK,
d.d., sedež: Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5057191
Oseba, pooblaščena zazastopanje: Černe Gojmir, Trzin, Kidričeva ulica 68, razrešen 21. 4. 1999 kot začasni glavni direktor
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in imenovan 22. 4. 1999 za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kralj Boštjan,
Neffat Branka in Žarnič Roko, izstopili in
ponovno vstopili 22. 4. 1999.
Rg-404062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02293 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, sedež: Notranjska 2, 1370 Logatec, pod vložno št. 1/12747/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
tipa in datuma imenovanja zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5158877
Oseba, pooblaščena zazastopanje: Turk
Katarina, Logatec, Prešernova 13a, razrešena 18. 4. 1999 kot zastopnica in imenovana 19. 4. 1999 za direktorico.
Rg-404063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02310 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu vpisa GZL INŽENIRING, Rudarstvo-gradbeništvo-montaža, d.d., Ljubljana, sedež: Dimičeva 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05676/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča podaljšanje mandata
zastopnika in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5051177
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Novak Franc, Ljubljana, Komanova
19a, ponovno imenovan 5. 11. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kurbegović
Emir, Lajevec Valentin in Pergar Zvonimir,
ponovno imenovani 5. 10. 1998.
Rg-404064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02699 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu vpisa SKB FAKTOR, finančna družba za faktoring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slovenska 55, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21741/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5719194
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 2.
Rg-404065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02429 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu vpisa FOTONA, proizvodnja optoelektronskih naprav, d.d., sedež: Stegne
7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01703/00 vpisalo v sodni register tega sodišča podaljšanje mandata zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5045223
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Juvan Matija, Kranj, Strmov 21, ponovno imenovan 23. 4. 1999.
Rg-404066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/07419 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu vpisa AVANTURA, turistična agencija, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 40, sedež: Slovenska c. 40, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06533/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deležev, uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5360013
Osnovni kapital: 3,295.213,10 SIT
Ustanovitelji: Gorjanc Kajfež Katica Manja, Ljubljana, Bratovževa ploščad 38, vstopila 2. 3. 1992, vložila 329.521,40 SIT, ter
Kajfež Miha, Ljubljana, Bratovževa ploščad
38, Kajfež Žiga, Ljubljana, Bratovževa plošča 38, in Zajc Gregor, Preserje, Jezero 73,
vstopili 15. 4. 1994, vložili po 988.563,90
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
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Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.
Rg-404068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02114 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SATURNUS – ORODJARNA IN STROJEGRADNJA, proizvodnja orodij, d.d., Ljubljana, sedež: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5035899
Sprememba statuta z dne 2. 3. 1999.
Rg-404069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01952 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu vpisa KOMPAS RENT A CAR, družba
za prodajo, izposojo vozil, prevoze potnikov z vsemi vozili doma in v tujini, trgovino, uvoz in izvoz, d.d., Ljubljana, sedež: Celovška 206, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04419/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5004551
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Štrus
Marjan, razrešen 29. 3. 1999; zastopnik
Zupan Božidar, Novo mesto, Adamičeva 12,
imenovan 29. 3. 1999, zastopa družbo kot
predsednik začasne uprave, in zastopnica
Zavašnik Marinka, Domžale, Slamnikarska
29, ki od 29. 3. 1999 zastopa družbo kot
članica začasne uprave.
Rg-404071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01573 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu vpisa MEDVEŠEK PUŠNIK, Borzno
posredniška hiša, d.d., Ljubljana, Gradnikove brigade 11, sedež: Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20856/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5698235
Osnovni kapital: 80,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 20. 5. 1998.
Rg-404075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02317 z dne 16. 6. 1999 pri subjektuv pisa VELIKA PLANINA, zaklad narave, podjetje za žičničarstvo, gostins-
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tvo, turizem in rekreacijo, d.o.o., sedež:
Kamniška Bistrica 2, 1242 Kamniška Bistrica, pod vložno št. 1/14067/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5551862
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Meršak Rudi, razrešen 26. 4. 1999;
direktor Kavčič Stane, Ljubljana, Vodnikova
cesta 81, imenovan 23. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost izbrisana 16. 6. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in d rugih domov; 5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.
Rg-404076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03014 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu vpisa LURA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Dobrave 4, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/31373/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1331973
Osnovni kapital: 22,640.695,80 SIT
Ustanovitelj: LU.RA, d.o.o., trgovina,
ugostiteljstvo i poslovne usluge, Zagreb-Trnje, Grada Vukovara 271/9, vstopil 19. 11.
1998, vložil 22,640.695,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 5. 1999.
Rg-404078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02944 z dne 22. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1422561
Firma: EN KRAJCAR, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: EN KRAJCAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Krajc Franc, vložil
1,100.000 SIT, in Krajc Irena, vložila
1,000.000 SIT, oba iz Cerknice, Dolenja

vas 12c, vstopila 27. 5. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krajc Franc, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Krajc Irena, ki kot
pomočnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 27. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 1596
Proizvodnja piva; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
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brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Rg-404079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02917 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu vpisa DIRACO, d.o.o., trgovina in gostinstvo, Škofljica, Ulica bratov Kastelic
8, sedež: Ulica bratov Kastelic 8, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/19196/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, deleža, ustanovitelja in zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1332473
Firma: MORGAN, založništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MORGAN, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska cesta 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Borut, Škofljica,
Ulica bratov Kastelic 8, vstopil 7. 4. 1992, in
Kos Stanislav, Ljubljana, Nusdorferjeva ulica
3, vstopil 1. 6. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kos Stanislav, imenovan 1. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

MURSKA SOBOTA
Rg-400281
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00365 z dne 19. 1.
1999 pri subjektu vpisa DECOLORES HERCOG GRAD, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in turizem Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Grajska 18, 9250 Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/01261/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, naslova sedeža družbe, zastopnika in obsega pooblastil za zastopanje
ter spremembo pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5579562
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Grajska cesta 28
Ustanovitelj: Levstik Jože, izstop 28. 10.
1996; Hercog Milan, Gornja Radgona, Grajska cesta 28, vstop 28. 10. 1996, vložek
10.800 SIT, odgovornost: ne odogvarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Levstik Jože, razrešen 31. 7. 1998;
direktor Hercog Milan, imenovan 31. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register dne 19. 1. 1999, s sklepom Srg 98/00365.
Rg-404461
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00235 z dne 27. 5.
1999 pod št. vložka 1/02406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414968
Firma: AVTOHIŠA FERENČAK, trgovina z avtomobili, rezervnimi deli in dodatno opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA FERENČAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Lipa 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ferenčak Stanislav in Ferenčak Bernarda, oba Beltinci, Lipa 20,
vstopila 7. 5. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ferenčak Stanislav, imenovan 7. 5.
1999, zastopa družbo samostojno, posamično in brez omejitev; direktorica Ferenčak Bernarda, imenovana 7. 5. 1999, zastopa družbo samostojno, posamično in
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
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55302 Dejvnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74400 Oglaševanje;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-404913
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00349 z dne 30. 6.
1999 pri subjektu vpisa IN IN, informacijski inženiring, d.o.o., sedež: Slomškova
25, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00571/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in akta družbe s temile podatki:
Matična št.: 5382432
Sedež: 9000 Murska Sobota, Ciril Metodova 38.
Sprememba akta družbe vpisana v sodni
register dne 30. 6. 1999, s sklepom Srg
99/00349.
Rg-404917
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00263 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa IN IN, informacijski inženiring, d.o.o., sedež: Slomškova
25, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00571/00 vpisalo v sodni regiter tega sodišča spremembo akta družbe in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5382432
Sedež: 9000 Murska Sobota, Slomškova 25
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
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riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z ži-

vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
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splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod
šifro 52.488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., ne trgovine z orožjem, strelivom in razstrelivom; pod
šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
pa ne reivzijske dejavnosti.
Sprememba akta družbe vpisana v sodni
register dne 28. 6. 1999, s sklepom Srg
98/00263.
Rg-405742
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00238 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo, d.d.,
Murska Sobota, sedež: Industrijska 11,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00337/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5048907
Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.
Rg-405744
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00602 z dne 26. 5.
1999 pri subjektu vpisa VIŠNJA, trgovina,
zunanja trgovina, gostinstvo Stanjevci,
d.o.o., sedež: Stanjevci 36a, 9203 Petrovci, pod vložno št. 1/01835/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5746345
Sedež: 9203 Petrovci, Stanjevci 36a
Ustanoviteljica: Šijanec Slavica, Murska
Sobota, Vrtna ul. 3, vstop 10. 11. 1997,
vložek 4,853.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škerlak Ludvik, izstop 10. 11.
1997, Škerlak Antonija, izstop 10. 11.
1997.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktoric Šijanec Slavica, imenovana 10. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direktor Škerlak Ludvik, razrešen 10. 11. 1997;
Škerlak Antonija, razrešena 10. 11. 1997;
zastopnik Šijanec Klavdijo, Murska Sobota,
Vrtna ul. 3, imenovan 10. 11. 1997, brez
soglasja direktorice sme sklepati samo posle do vrednosti 150.000 SIT.
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 15910 Proizvodnja
žganih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
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mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na

drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro 52488 – Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
pa ne trgovine na drobno z orožjem, strelivom in razstrelivom.
Vpiše se prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo,
sprejeto dne 19. 4. 1999.
Rg-405745
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00436 z dne 29. 6.
1999 pri subjektu vpisa LINDPLAST, Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino,
Pince, d.o.o., sedež: Pince 37, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/01224/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5565065
Firma: LINDPLAST, družba za druge
zavarovalne posle, d.o.o.
Skrajšana firma: LINDPLAST, d.o.o.
Sedež: 9220 Lendava, Naselje prekmurske brigade 33
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 67200
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67200 – Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih, opravlja družba le nasled-
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nje dejavnosti: posredovanje in zastopanje
za zavarovalnice, snemanje rizikov za zavarovalnice, obravnavanje in ocenjevanje škod
ter intelektualne in tehnične storitve v zvezi
z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kodila Janez ml., razrešen 25. 1.
1999; direktor Kodila Janez, st., Murska
Sobota, Markišavci 44, imenovan 25. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405747
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00262 z dne 31. 5.
1999 pri subjektu vpisa A & Z CASABLANCA – Podjetje za turizem, gostinstvo, trženje in gradbeništvo Bunčani, d.o.o.,
sedež: Bunčani 29, 9241 Veržej, pod
vložno št. 1/01491/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o začetku stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5646952
Firma: A & Z CASABLANCA – Podjetje
za turizem, gostinstvo, trženje in gradbeništvo Bunčani, d.o.o., v stečaju
Skrajšana firma: A & Z CASABLANCA
Bunčani, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Appler Elisabeth Zdenka, razrešena 24. 5. 1999; stečajni upravitelj Vidovič
Milorad, Murska Sobota, Veščica 6a, imenovan 24. 5. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega postopka opr. št. St 15/97-24 z dne
24. 5. 1999.

Rg-406148
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00383 z dne 13. 7.
1999 pri subjektu vpisa DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA, sedež: Tomšičeva 15,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00063/00 vpisalo v sodni regiter tega
sodišča spremembo naziva ustanovitelja, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5051312000
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, vstop 13. 2. 1992.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šebjanič Alfred, razrešen 31. 8.
1998 kot v.d. ravnatelja; ravnateljica Berden Antonija, Bogojina, Bogojina 3a, imenovana 1. 9. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1999:
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 8023 Vzgoja in
izobraževanje v dijaških domovih; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-405751
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00264 z dne 16. 6.
1999 pri subjektu vpisa DONTRANS, trgovsko in transportno podjetje, d.o.o.,
sedež: Gradišče 45, 9251 Tišina, pod
vložno št. 1/01751/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti, naslova bivališča družbenika in zastopnika s temile podakti:
Matična št.: 5713714
Sedež: 9251 Tišina, Gradišče 36a
Ustanovitelj: Donša Štefan, Tišina, Gradišče 36a, vstop 19. 1. 1993, vložek
1,642.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Donša
Štefan,
imenovan
19. 1. 1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1999:
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet.
Rg-406146
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00049 z dne 29. 7.
1999 pri subjektu vpisa MESARSTVO KODILA, trgovina in proizvodnja Markišavci,
d.o.o., sedež: Markišavci 44, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/01650/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovodje (direktorja) družbe s temile podatki:
Matična št.: 5681758
Ustanoviteljica: Kodila Janez, ml., izstop
25. 1. 1999; Kodila Terezija, Murska Sobota, Markišavci 44, vstop 25. 1. 1999,
vložek 1,137.722,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-406150
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00047 z dne 29. 7.
1999 pri subjektu vpisa KODILA TRADE,
trgovina in proizvodnja, d.o.o., sedež:
Markišavci 44, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00491/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo akta o
družbi z omejeno odgovornostjo, družbenika in naslova bivališča zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5371759
Ustanovitelj: Kodila Terezija, izstop
25. 1. 1999; Kodila Janez, ml., Murska Sobota, Cankarjeva ulica 68, vstop 25. 1.
1999, vložek 1,579.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kodila Janez ml., imenovan 3. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Vpiše se sprememba akta o družbi z
omejeno odgovornostjo, sprejeta dne
25. 1. 1999.
Rg-406152
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00326 z dne 11. 8.
1999 pri subjektu vpisa KLEPARSTVO,
KROVSTVO,
STRELOVODI,
TRGOVINA-LONČARIČ, podjetje za proizvodnjo, montažo, inženiring, krovsko
kleparskih naprav ter strelovodnih proi-

zvodov in gradbena fizika Lokavci,
d.o.o., sedež: Lokavci 41, 9245 Spodnji
Ivanjci, pod vložno št. 1/00264/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev k
prevzemni družbi LONČARIČ – MONTAŽA
Lokavci, d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5289700
Pripojitev k družbi: LONČARIČ –
MONTAŽA Lokavci, d.o.o., Lokavci 41 (reg.
vl. št. tuk. sodišča 1/1873/00) na odlagi
pripojitvene pogodbe z dne 18. 5. 1999.
Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-406153
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00236 z dne 22. 6.
1999 pod št. vložka 1/02409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1415018
Firma: DIES VITAE, trgovina z različnim blagom, d.o.o.
Skrajšana firma: DIES VITAE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Dokležovje,
Trate 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Brunec Boris in Brunec
Zdenka, oba Beltinci, Dokležovje, Trate 16,
vstopila 5. 5. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brunec Boris, imenovan 5. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
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mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
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cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 74820
Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 51180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-406155
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00227 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa TRANSPAK, podjetje za inženiring, procesno opremo in
zastopstva, d.o.o., sedež: Slovenska
ul. 43, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02337/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, pooblastil
direktorja in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1254502
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendavska 5a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fangež Andrej, Radenci, Kidričevo
naselje 6, razrešen 21. 4. 1999 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 21. 4.
1999.
Rg-406156
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00332 z dne 29. 6.
1999 pri subjektu vpisa SAHITAJ + SAHITAJ, nizkogradnje in visokogradnje,
d.n.o., sedež: Kroška 32a, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/02346/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža – naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 1277308
Sedež: 9000 Murska Sobota, Gregorčičeva ul. 1.
Rg-406159
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00401 z dne 12. 8.
1999 pri subjektu vpisa MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo, d.d.,
Murska Sobota, sedež: Industrijska 11,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00337/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev prevzete družbe
PEKARNA MURA, d.d., s temile podatki:

Matična št.: 5048907
Pripojitev družbe PEKARNA MURA, d.d.,
(reg. vl. št. tuk. sodišča 1/246/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 23. 6.
1999, vpisana v sodni register dne 12. 8.
1999, s sklepom Srg 99/00401.
Rg-406160
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00325 z dne 12. 8.
1999 pri subjektu vpisa LONČAR –
MONTAŽA – podjetje za montažo kleparskih, krovskih in strelovodskih proizvodov, Lokavci, d.o.o., sedež: Lokavci
41, 9245 Sp. Ivanjci, pod vložno
št. 1/01873/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družb LONČARIČ
LOKAVCI, d.o.o., in 3MT, Videm ob Ščavnici, d.o.o., spremembo družbenikov, poslovnih deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5758327
Osnovni kapital: 46,435.890,25 SIT
Ustanovitelji: Lončarič Vekoslav, Spodnji Ivanjci, Lokavci 41, vstop 20. 4. 1993,
vložek 6,737.745,10, odgovornost: ne
odogvarja; Lončarič Marija, Radenci, Janžev vrh 93, vstop 20. 4. 1993, vložek
6,737.745,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lapi Tatjana, Videm ob Ščavnici, Videm 10a, vstop 18. 5. 1999, vložek
32,200.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lapi Miran, Videm ob Ščavnici, Videm
10, vstop 18. 5. 1999, vložek 760.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Lončarič
Vekoslav,
imenovan
20. 4. 1993, zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Lapi Tatjana, imenovana 18. 5.
1999, zastopa družbo brze omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1999:
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
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surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
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narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov;
pod šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, ne revizijske dejavnosti in pod šifro
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje, ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Pripojitev družbe LONČARIČ Lokavci,
d.o.o., (reg. vl. št. tuk. sodišča 1/264/00)
družbi 3MT, Videm ob Ščavnici, d.o.o., (reg.
vl. št. tuk. sodišča 1/1850/00) na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 18. 5. 1999,
vpisana v sodni register dne 12. 8. 1999, s
sklepom Srg 99/00325.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini dne 18. 5. 1999.
Rg-406161
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00327 z dne 11. 8.
1999 pri subjektu vpisa 3MT, podjetje za
proizvodnjo in trženje, Videm ob Ščavnici, d.o.o., sedež: Videm ob Ščavnici 10,
9244 Videm ob Ščavnici, pod vložno
št. 1/01850/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev k prevzemni družbi
LONČARIČ – MONTAŽA Lokavci, d.o.o., s
temile podatki:
Matična št.: 5756910
Pripojitev k družbi: LONČARIČ –
MONTAŽA Lokavci, d.o.o., Lokavci 41 (reg.
vl. št. tuk. sodišča 1/1873/00) na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 18. 5. 1999.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.
Rg-406232
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00377 z dne 7. 7.
1999 pri subjektu vpisa LEKOP KERAL
COMMERCE, proizvodnja in prodaja Velika Polana, d.o.o., sedež: Velika Polana
b.št., 9225 Velika Polana, pod vložno
št. 1/01300/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 191/99-2 z dne 5. 7. 1999
o prepovedi odtujitve in obremenitve poslovnega deleža družbenika Tompa Jožefa
s temile podatki:
Matična št.: 5585554
Sedež: 9225 Velika Polana, Velika
Polana b.št.

Ustanovitelj: Tompa Jožef, Lendava, Lendavske Gorice 113b, vstop 25. 3. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se sklep Okrožnega sodišča v
Murski Soboti opr. št. P 191/99-2 z dne
5. 7. 1999 s katerim se Tompa Jožefu prepoveduje odtujiti ali obremeniti poslovni delež v družbi LKC Velika Polana d.o.o., Velika Polana.
Rg-406233
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00196 z dne 5. 8.
1999 pri subjektu vpisa RAL-GB, podjetje
za veletrgovino barv in lakov, d.o.o., Murska Sobota, sedež: Partizanska 30,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02149/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe, firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5889308
Firma: RAL-GB, veleprodaja, maloprodaja in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: RAL-GB, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur,
nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 60230
Drug kopenski potniški promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 20. 4.
1999.
Rg-406318
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00409 z dne 25. 8.
1999 pri subjektu vpisa SREDNJA STROJNA IN TEKSTILNA ŠOLA Murska Sobota,
sedež: Šolsko naselje 12, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01008/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja s temile podakti:
Matična št.: 5508550
Firma: SREDNJA POKLICNA IN TEHNIČNA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Skrajšana firma: SPTŠ MURSKA SOBOTA
Sedež: 9000 Murska Sobota, Šolsko
naselje 12
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 55510 Dejavnost menz; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80220 Srednješolsko
poklicno
in
strokovno
izobraževanjeSrednješolsko tehnično in poklicno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-406319
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00260 z dne 10. 8.
1999 pri subjektu vpisa MONTAŽA, Proizvodnja in montaža Lendava, d.o.o., sedež: Industrijska cesta 4b, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/00872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
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družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5463289
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
6. 8. 1996, vložek 7,538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; INFOND AHRE,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vstop 20. 12. 1996,
vložek 7,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-406320
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00428 z dne 17. 8.
1999 pri subjektu vpisa KEMOTOP, podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo
ter uvoz in izvoz, d.o.o., sedež: Slomškova 70, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00836/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe, osnovnega kapitala, poslovnih deležev,
naslova družbenika in zastopnika ter dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5482747
Sedež: 9000 Murska Sobota, Slomškova 70
Osnovni kapital: 3,799.000 SIT
Ustanovitelja: Šiftar Dušan, Murska Sobota, Slomškova 70, vstop 17. 12. 1990,
vložek 2,279.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šiftar Bela, Murska Sobota, Lendavska 17c, vstop 17. 12. 1990, vložek
1,519.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena zazastopanje: Šiftar Bela, imenovan 22. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 17. 8. 1999:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije.
Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-

govina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini dne 28. 7. 1999.
Rg-406321
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00498 z dne 18. 8.
1999 pri subjektu vpisa DOMEN, podjetje
za gostinstvo, trgovino in turizem, Puževci, d.o.o., sedež: Puževci 16, 9265
Bodonci, pod vložno št. 1/01158/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta družbe, družbenikov, dejavnosti in
direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5565022
Ustanoviteljica: Kovačič Terezija, izstop
5. 11. 1998; Kovačič Branka, Bodonci, Puževci 16, vstop 5. 11 1998, vložek
2,228.355,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kovačič Terezija, razrešena 5. 11.
1998; direktorica Kovačič Branka, imenovana 5. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobn z mesom
in mesnimi izdelki; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52260 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60230 Drug kopenski potniški promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.
Sprememba akta družbe sprejeta dne
5. 11. 1998.
Rg-406322
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00435 z dne 18. 8.
1999 pri subjektu vpisa SVIS, Podjetje za
prevozništvo in trgovino Gaberje, d.o.o.,
sedež: Gaberje 25a, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01359/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5595509
Sedež: 9220 Lendava, Gaberje 25a
Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 15811 Dejavnost pekarn; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-

dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba opravlja samo posredništvo pri prodaji kozmetike in koles.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini dne 3. 9. 1998.
Rg-406323
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00297 z dne 31. 8.
1999 pri subjektu vpisa ELEKTROPLASTIKA – podjetje za priozvodnjo orodja, izdelkov iz plastičnih mas, merilnih instrumentov, trgovino in zunanjo trgovino,
Križevci pri Ljutomeru, d.o.o., sedež: Križevci pri Ljutomeru 22, 9242 Križevci
pri Ljutomeru, pod vložno št. 1/00457/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:
Matična št.: 5374103
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bratina Jožef st., razrešen 13. 5.
1999; direktor Bratina Jožef, ml., Križevci
pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 22,
imenovan 13. 5. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
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Rg-406325
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00593 z dne 9. 8.
1999 pri subjektu vpisa PODING, Podjetniško in inovacijski inženiring Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Kocljeva 10/II,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00302/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5309921
Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1999:
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register dne 9. 8. 1999, s sklepom
Srg 98/00593.
Rg-406326
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00516 z dne 19. 8.
1999 pri subjektu vpisa RENATA TRADE,
Posredništvo in trgovina, d.o.o., sedež:
Radmožanci št. 15, 9223 Dobrovnik,
pod vložno št. 1/02363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo akta družbe, priimka ustanoviteljice in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 1303635
Ustanoviteljica: Torhač Renata, Dobrovnik, Radmožanci št. 15, vstop 16. 4. 1998,
vložek 2,130.528,08 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Torhač Renata, imenovana 16. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta sprejeta dne 16. 11.
1998.
Rg-406328
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00053 z dne 19. 8.
1999 pri subjektu vpisa TOVARNA ASFALTA POMURJE, d.o.o., sedež: Bakovska
33, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02212/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5924910
Sedež: 9000 Murska Sobota, Bakovska 33
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kalazič Jozo, razrešen 7. 1. 1999; Donko Matija, Murska Sobota, Černelavci, Tavčarjeva
ul. 31, razrešen 7. 1. 1999 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-406329
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00008 z dne 19. 8.
1999
pri
subjektu
vpisa
POMGRAD-VISOKOGRADNJE, Splošno
gradbeno podjetje Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Štefana Kovača 10, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01470/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5625165
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Čarni Tibor, razrešen 4. 1. 1999
kot v.d. poslovodje; zastopnik Temlin Jože,
Murska Sobota, Miklošičeva ulica 43, imenovan 4. 1. 1999 kot vršilec dolžnosti poslovodje zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje predhodno soglasje prokurista, če
ta ni imenovan pa soglasje uprave ustanovitelja, za izvedbo naslednjih poslov: za sklepanje vseh vrst poslov, katerih vrednost presega 500.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve posla; za odločanje o investicijah, najemanju in dajanju kreditov, katerih
vrednost presega 300.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posla.
Rg-406331
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00372 z dne 9. 8.
1999 pri subjektu vpisa SINTECO, trgovina in svetovanje, d.o.o., sedež: Slovenska 25, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02403/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, stalnega
bivališča družbenice in direktorice s temile
podatki:
Matična št.: 1404164
Sedež: 9000 Murska Sobota, Ciril Metodova 16
Ustanoviteljica: Gaber-Horvat Tatjana,
Murska Sobota, Ciril Metodova 16, vstop
11. 2. 1999, vložek 3,264.384 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gaber-Horvat Tatjana, imenovana
11. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-406397
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00329 z dne 15. 7.
1999 pod št. vložka 1/02411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1422618
Firma: ROBOTIKA KOGLER – pakirno
paletirni sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: ROBOTIKA KOGLER,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9252 Radenci, Šratovci 58
Osnovni kapital: 9.803.952 SIT
Ustanovitelja: Kogler Ivan, Lenart v Slov.
Goricah, Spodnji Porčič 17a, vstop 9. 6.
1999, vložek 5,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ZDRAVILIŠČE RADENSKA,
družba za opravljanje dejavnosti turizma,
poln. mineral. voda, in brezalk. pijač in
proizv. poln. in pakirn. opr. d.d., Radenci,
Zdraviliško naselje 14, vstop 9. 6. 1999,
vložek 4,803.952 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kogler Ivan, imenovan 9. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1999:
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28210 Proizvodnja kovin-

skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 29140 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

NOVA GORICA
Rg-403522
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00372 z dne 3. 6. 1999
pri subjektu vpisa AGROIND VIPAVA 1894
Vipava, d.d., sedež: Vinarska cesta 5,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/01021/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, spremembo zastopnika,
članov nadzornega sveta in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5150035
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ambrožič Joško, razrešen 15. 3.
1999, kot v.d. direktorja; direktor Blažina
Igor, Postojna, Kot 18, imenovan 15. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Žvanut Adam,
Plahuta Primož, Ukmar Marica, Rosa Darko
in Čuk Franc, vsi izstopili 2. 3. 1999; Boškin Aldo, Jesenko Jože, Saksida Milan in
Strgar Branko, vstopili 2. 3. 1999 ter Peljhan Alojz in Utroša Milan, vstopila 18. 1.
1999.
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1999:
0130 Mešano kmetijstvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5170 Druga trgovina na debelo;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
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cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Sprememba statuta z dne 2. 3. 1999.
Rg-403536
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00418 z dne 14. 6. 1999
pri subjektu vpisa ČIPKA IDRIJA, d.o.o.,
sedež: Študentovska 4, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/00006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o začetku
stečaja, spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5001641
Firma: ČIPKA IDRIJA, d.o.o., v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Podobnik Nevenka, razrešena
9. 6. 1999; stečajni upravitelj Taljat Dušan,
Tolmin, Tumov drevored 1, imenovan 9. 6.
1999.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega postopka, opr. št. St 11/99 z dne 9. 6.
1999.
Rg-405132
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00413 z dne 7. 7. 1999
pri subjektu vpisa ELTOS, Inženiring, energetika, vzdrževanje, d.o.o., Idrija, sedež:
Lapajnetova 9, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/03765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 1254243
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Cvelbar Milan, razrešen 26. 5. 1999;
predsednik uprave Krapš Damijan, Idrija,
Grilčeva 35, imenovan 22. 4. 1999; član
uprave Brelih Brane, Idrija, Gorska pot 24,
imenovan 22. 4. 1999 kot namestnik predsednika uprave.
Člani nadzornega sveta: Lazar Aleš, Kokošar Stojan in Kren Andrej, vstopili 22. 4.
1999.
Rg-403135
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00505 z dne 8. 7. 1999
pri subjektu vpisa CODEX, Gradbeništvo
in storitve, d.o.o., Renče, sedež: Renški
podkraj 35, 5292 Renče, pod vložno
št. 1/02440/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5610834
Osnovni kapital: 1,500.000,50 SIT
Ustanovitelj: Šušmelj Igor, Renče, Renški podkraj 35, vstop 20. 2. 1992, vložek
1,500.000,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1999:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
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ninskega mesa; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja
hrane za hišne živali; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 8274
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7440 Oglaševanje.
Rg-405144
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00469 z dne 12. 7. 1999
pri subjektu vpisa PINO BOR, Podjetje za
marketing, trgovino in investicije, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Tolminskih puntarjev 12, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03758/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vstop in izstop družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5817234
Ustanoviteljica: Antoni Livio, izstop 21. 2.
1999; Antonič Martina, Šempeter pri Gorici, Krožna cesta 4, Vrtojba, vstop 21. 2.
1999, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-405147
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00492 z dne 13. 7. 1999
pri subjektu vpisa GATIS-CO, Goriški avtotransport, trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidarčičeva 15, 5290 Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/01700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo poslovnih deležev
družbenikov ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5496152
Osnovni kapital: 63,850.000 SIT
Ustanovitelji: Kosmač Franc, Idrija, Godovič 19a, vložek 593.805 SIT, Nemec
Darko, Miren, Orehovlje 40, vložek
1,321.695 SIT, Kosmač Darko, Idrija, Godovič 19a, vložek 791.740 SIT, Škabar Ser-
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gej, Miren, Miren 82, vložek 1,283.385
SIT, Brešan Boris, Nova Gorica, Ul. bratov
Hvalič 13, vložek 1,436.625 SIT, Rojc Vinko, Dornberk, Stritarjeva 3, vložek
1,296.155 SIT, Švagelj Severin, Štanjel,
Hruščevica 21, vložek 1,506.860 SIT, Černe Vojko, Šempeter, Cesta na Čuklje 70a,
vložek 1,551.555 SIT, Simsič Edi, Šempeter, Markova pot 3, vložek 1,283.385 SIT,
Šiljac Seka, Metlika, Ul. na trgu 5, vložek
676.810 SIT, Močnik Gabrijel, Cerkno, Dolenji Novaki 37a, vložek 772.585 SIT, Lapajne Simon, Spodnja Idrija, Govejk 11, vložek 19.155 SIT, Čermelj Vojko, Ajdovščina, I. Kosovela 8, vložek 280.940 SIT, Koron Evgen, Črniče, Batuje 79, vložek
1,749.490 SIT, Gomizelj Tomislav, Vipava,
Gregorčičeva 21, vložek 1,283.385 SIT,
Mavrič Branko, Dobrovo, Brdice pri Neblem 4, vložek 1,270.615 SIT, Stepančič
Goran, Renče, Vrtoče 16, vložek
1,526.015 SIT, Rusjan Stanislav, Miren, Miren 130, vložek 1,277.000 SIT, Lah Ivo,
Dornberk,
Kolodvorska
16,
vložek
1,187.610 SIT, Klančič Emil, Renče, Bilje
19a, vložek 555.495 SIT, Spačal Zvonko,
Kostanjevica, Kostanjevica 106, vložek
1,193.995 SIT, Mamilovič Franc, Nova Gorica, Rada Simonitija 11, vložek 3,198.885
SIT, Pavlin Ivan, Nova Gorica, Vinka Vodopivca 33, vložek 1,264.230 SIT, Černe Edvin, Renče, Oševljek 33, vložek 1,474.935
SIT, Petkovšek Bernard, Idrija, Godovič 1,
vložek 19.155 SIT, vstopili 4. 1. 1991, ter
Vetrih David, Črniče, Batuje 28f, vložek
166.010 SIT, Černic Marko, Šempeter pri
Gorici, Goriška 16, vložek 932.210 SIT,
Lemut Ivan, Ajdovščina, Polževa 29, vložek
804.510 SIT, Mavrič Darko, Ajdovščina, Na
livadi 4, vložek 459.720 SIT, Terčič Rudi,
Renče, Renški podkraj 13a, vložek
446.950 SIT, Ferenac Milan, Dornberk, Prvačina 27, vložek 1,136.530 SIT, Merlak
Anton, Rovte, Rovte 89a, vložek 1,245.075
SIT, vstopili 17. 5. 1992, in Mladovan Franko, Šempas, Ozeljan 19a, vstopil 18. 11.
1994, vložek 657.655 SIT, Bandelj Jože,
Branik, Zavino 18, vstopil 18. 11. 1994,
vložek 1,162.070 SIT, Kogovšek Jožef,
Spodnja Idrija, Pod brezami 12, vstopil
18. 11. 1994, vložek 1,155.685 SIT, ALPEN, Proizvodnja in trgovina Šmartno,
d.o.o., Kojsko, Šmartno 3, vstopil 24. 7.
1997, vložek 25,540.000 SIT, Makorič Valter, Miren, Orehovlje 31, vstopil 17. 6.
1998, vložek 664.040 SIT, Gomizelj Andrej, Šempeter pri Gorici, Ulica bratov Nemec 3, vstopil 17. 6. 1998, vložek 664.040
– odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1999.
Rg-405150
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00518 z dne 14. 7. 1999
pri subjektu vpisa WORK EST, Proizvodnja-storitve-trgovina, d.o.o., sedež: Volčja Draga 89b, 5293 Volčja Draga, pod
vložno št. 1/03863/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 1337653
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
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Razmnoževanje računalniških zapisov;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,

usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7440 Oglaševanje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnosti javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.
Rg-405153
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00509 z dne 14. 7. 1999
pri subjektu vpisa GOSTOL – TOLMINSKE
STROJNE TOVARNE, Proizvodnja strojev in naprav za površinsko obdelavo in
zaščito kovin in ostalih materialov,
d.o.o., Tolmin, sedež: Čiginj 63, 5220
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Tolmin, pod vložno št. 1/02542/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov s
temile podatki:
Matična št.: 5627516
Osnovni kapital: 35,554.168,16 SIT
Ustanovitelji: Leban Rajko, Most na Soči, Modrej 27, vložek 2,933.569,89 SIT,
Šavli Danijel, Tolmin, Čiginj 9, vložek
1,354.842,01 SIT, Šonc Ciril, Nova Gorica,
Bratov
Hvalič
96,
vložek
1,621.453,53 SIT, Uršič Mitja, Tolmin, Kozaršče 14b, vložek 1,624.761,26 SIT, Laharnar Angel, Tolmin, Zatolmin 59, vložek
1,677.789,16 SIT, Nuk Dušan, Tolmin,
Podbreg 1, vložek 1,400.451,35 SIT, Hvala Marijan, Most na Soči, Podmelec 1b,
vložek 1,986.141,84 SIT, Manfreda Danilo, Most na Soči, Modrej 39b, vložek
1,484.489,59 SIT, Obid Miloš, Tolmin, Na
hribih 11, vložek 1,484.328,01 SIT, Kenda Milan, Tolmin, Prapetno 18, vložek
1,340.948,04 SIT, vstopili 3. 12. 1992, ter
Jurman Klavdija, Tolmin, Čiginj 12a, vložek
756.298,58 SIT, Kenda Metod, Tolmin,
Brežič 3, vložek 586.926,80 SIT, Prezelj
Jurij, Tolmin, Volče 54u, vložek
1,105.719,67 SIT, Murovec Drago, Most
na
Soči,
Modrej
35d,
vložek
989.241,83 SIT, Leban Jože, Most na Soči, Modrej 35d, vložek 842.011,95 SIT,
Kutin Štefan, Tolmin, Dijaška 8, vložek
1,070.487 SIT, Ušaj Boris, Most na Soči,
Logaršče 26, vložek 464.081,55 SIT, Borovničar Milan, Most na Soči, Podmelec 21,
vložek 1,236.225,83 SIT, Škrlj Zoran, Tolmin, Volče 54j, vložek 765.490,81 SIT. Linga Janko, Kobarid, Mateličeva 2, vložek
955.066,39 SIT, Lipušček Srečko, Most
na Soči, Prapetno brdo 26, vložek
574.636,78 SIT, Lipušček Franc, Most na
Soči, Idrija pri Bači 11, vložek 424.839,99
SIT, Likar Branko, Tolmin, Soška 7, vložek
763.415,50 SIT, Gaberšček Davorin, Tolmin, Tumov drevored 21, vložek
431.479,20 SIT, Laharnar Janez, Slap ob
Idrijci, Ponikve 56, vložek 794.612,32 SIT,
Fon Dominik, Kobarid, Ladra 42, vložek
293.593,92 SIT, Fortunat Vilijem, Tolmin,
Volče 54n, vložek 417.983,46 SIT, Ivančič
Ciril, Kobarid, Šmast 33, vložek
839.775,97 SIT, Bičič Miroslav, Slap ob
Idrijci, Šentviška gora 67a, vložek
375.306,83 SIT, Drole Miran, Most na Soči, Podmelec 35, vložek 574.775,66 SIT,
Kragelj Rajko, Tolmin, Volče 69, vložek
684.137,23 SIT, Colja Denis, Dornberk,
Prvačina 131a, vložek 318.627,56 SIT,
Feltrin Franc, Slap ob Idrijci, Zakraj 7, vložek 428.719,72 SIT, Bavdaž Sergej, Most
na Soči, Kanalski lom 18, vložek
468.332,80 SIT, Rupnik Rudolf, Renče,
Renški podkraj 113c, vložek 1,387.765,43
SIT, Obid Štefka, Tolmin, Na hribih 11, vložek 782.961,85 SIT, Pogornik Darko, Most
na Soči, Most na Soči 106, vložek
312.878,84 SIT – vstopili 25. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-405156
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00482 z dne 14. 7. 1999 pri
subjektu vpisa BRIEFING BELTRAM & CO,
računalniški, ekonomski in finančni inženiring, d.n.o., Šempeter pri Gorici, sedež:
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Podmark 12, 5290 Šempeter, pod vložno
št. 1/01715/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo priimka ter
imena družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5497051
Ustanoviteljica. Gorjup Mignozzi Neda,
Nova Gorica, Sergeja Mašere 15, vstop
21. 4. 1993, vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gorjup Mignozzi Neda, imenovana
21. 4. 1993, zastopa kot pomočnica direktorja brez omejitev razen za: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin; gradnjo
ali rekonstrukcijo zgradb, razen vzdrževalnih del; kapitalsko udeležbo v drugih družbah; kooperacijske in druge trajne posle za
dobo nad 1 leto; upravljanje podružnic, filial; najemanje kreditov ali dajanje poroštev;
dodelitev ali odvzem prokure, potrebuje soglasje druge družbenice.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;

73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-405159
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00525 z dne 14. 7. 1999
pri subjektu vpisa SNIMEX, d.o.o., Mednarodna špedicija MMP Vrtojba, sedež:
MMP Vrtojba, 5290 Šempeter, pod vložno št. 1/01510/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5457203
Sedež: 5290 Šempeter, Mednarodni
prehod 2.
Rg-405160
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00319 z dne 16. 7. 1999
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA ŠPORT
OBČINE TOLMIN, sedež: Dijaška ul. 12,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/03701/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1197339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cimprič Andrej, Kobarid, Kamno 75a,
imenovan 11. 2. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Bezjak Dušan, razrešen
18. 4. 1999 kot v.d. direktorja.
Rg-405165
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01794 z dne 29. 7. 1999
pri subjektu vpisa FAMA, d.o.o., podjetje
za trženje Vipava, sedež: Vojkova 28,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/01054/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5390508
Firma: FAMA, d.o.o., podjetje za trženje Vipava, Vojkova 28
Osnovni kapital: 1,621,395 SIT
Ustanoviteljica: Lemut Leonida, Ajdovščina, Cesta 27a, vstop 18. 6. 1990, vložek
1,621.395 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1999:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
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razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-405166
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00552 z dne 29. 7. 1999
pod št. vložka 1/03926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1451251
Firma: BE BOP TPS, Trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BE BOP TPS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež. 5000 Nova Gorica, Ul. 25. maja 61, Rožna dolina
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Nardin Roth Martina, Nova Gorica, Ul. 25. maja 61, Rožna dolina,vstop 18. 6. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Nardin Roth Martina, imenovana
18. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Roth Edvin, Nova Gorica,
Ul. 25. maja 61, Rožna dolina, imenovan
18. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1999:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-

strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
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računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-405882
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00453 z dne 3. 8. 1999
pri subjektu vpisa PLASTIK, Proizvodnja
plastičnih izdelkov, d.d., Kanal ob Soči,
sedež: Kolodvorska 9, 5213 Kanal ob
Soči, pod vložno št. 1/00259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine in spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5043603
Člani nadzornega sveta: Ambrožič Dušan, Debenjak Alojz, Pirih Stanko, Knafelc
Eva in Nardin Dušanka, izstopili 21. 6. 1999
ter Naberšnik Drago, Bernik Bogdan, Ipavec Miran, Kralj Branimir in Knafelc Eva,
vstopili 21. 6. 1999.
Rg-405883
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00541 z dne 3. 8. 1999
pri subjektu vpisa FRUCTAL, živilska industrija, d.d., sedež: Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine, spremembo dejavnosti in članov nadzornega sveta ter predložitev čistopisa statuta s temile podatki:
Matična št.: 5048664
Člani nadzornega sveta: Stonič Radovan, izstop 14. 7. 1999 ter Bajec Mario,
vstop 14. 7. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 3. 8. 1999:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz.
Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1999:
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Sprememba statuta z dne 14. 7. 1999.
Rg-405885
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00484 z dne 4. 8. 1999
pri subjektu vpisa TEKSTINA, Tekstilna industrija Ajdovščina, d.d., sedež: Tovarniška 15, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine, spremembo dejavnosti, članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
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Matična št.: 5039819
Člani nadzornega sveta: Črnigoj Branko,
Petrovčič Ivan in Kovšca Silvester, izstop
30. 6. 1999; Kovšca Silvester, vstop 30. 6.
1999; Premrl Silvester, izstop 30. 6. 1999;
Premrl Silvester, vstop 30. 6. 1999 ter Lah
Pavel in Trošt Stanislava, vstop 30. 6. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 4. 8. 1999:
1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov.
Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1999:
1710 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 17100 Priprava in predenje tekstilnih
vlaken; 1720 Tkanje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistilil; 5147 Trgovi-

na na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 555 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551
Dejavnost menz; 6022 Dejavnost taksistov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske
dejavnosti.
Sprememba statuta z dne 30. 6. 1999.
Rg-405887
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00487 z dne 5. 8. 1999
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO,
Gradbeni materiali, d.d., sedež: Vojkova
ulica 1, 5210 Anhovo, pod vložno
št. 1/00127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine, spremembo dejavnosti, zastopnika in
članov nadzornega sveta ter spremembo
statuta s temile podatki:
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Terčič Žarko, razrešen 30. 6. 1999
kot direktor za tehnično področje.
Člani nadzornega sveta: Hegler Jožka,
izstop 30. 6. 1999 ter Peternel Anton, vstop 30. 6. 1999.
Dejavnost, izbrisana dne 5. 8. 1999:
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo; 9000 Storitve javne higiene.
Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1999:
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5551 Dejavnost menz;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Dejavnost
holdingov; 7440 Oglaševanje; 75250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah;
9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnosti javne higiene.
Sprememba statuta z dne 30. 6. 1999.
Rg-405888
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00457 z dne 5. 8. 1999
pri subjektu vpisa FMR HOLDING, Družba
pooblaščenka, d.d., sedež: Lapajnetova
9, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/03773/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 1273795
Člani nadzornega sveta: Petrič Stojan,
Kermavnar Miloš in Luša Kren Nataša, izstop 8. 6. 1999 ter Luša Nataša, Kermavnar Miloš in Sever Bojan, vstop 8. 6. 1999.
Rg-405890
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00516 z dne 6. 8. 1999
pri subjektu vpisa BANKA VIPA, d.d., sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02492/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5616158
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Birsa Egidij, Nova Gorica, Prešernova
10, razrešen 1. 8. 1999 in imenovan za
predsednika uprave; član uprave Abram Edvard, Nova Gorica, Gradnikove brigade 47,
imenovan 1. 8. 1999, zastopa družbo skupno z ostalimi člani uprave; član uprave Jereb
Radovan, Nova Gorica, Sergeja Mašere 18,
Pristava, imenovan 1. 8. 1999, zastopa družbo skupno z ostalimi člani uprave.
Rg-405891
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00503 z dne 6. 8. 1999
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pri subjektu vpisa CERTA HOLDING, d.d.,
družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, sedež: Ličarjeva 7,
5282 Cerkno, pod vložno št. 1/03805/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in predložitev zapisnika skupščine s temile podatki:
Matična št.: 1262726
Člani nadzornega sveta: Kenda Jožef,
Zajc Milan in Trpin Anton, izstop 5. 7. 1999
ter Kenda Jožef, Zajc Milan in Trpin Anton,
vstop 5. 7. 1999.
Rg-405892
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00498 z dne 6. 8. 1999
pri subjektu vpisa HIT, hoteli, igralnice,
turizem, d.d., Nova Gorica, sedež: Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5232058
Osebe, pooblaščene za zastopanje: predsednik uprave Križman Silvan, Šempeter pri
Gorici, Ivana Suliča 10b, razrešen 21. 6.
1999 in imenovan za člana uprave, ki zastopa družbo skupno z ostalimi člani uprave;
predsednik uprave Tomažič Franc, Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 61, imenovan
21. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev;
član uprave Trošt Niko, Ajdovščina, Žapuže
16, imenovan 21. 6. 1999, zastopa družbo
skupno z ostalimi člani uprave.
Rg-405894
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00427 z dne 9. 8. 1999
pri subjektu vpisa KOMUNALA, Javno komunalno podjetje, Idrija, d.o.o., sedež:
Carla Jakoba 4, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00227/00 vpisalo v sodni register tega sodišča člane nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5144647
Člani nadzornega sveta: Božič Vojko, Kržišnik Edvard, Hladnik Ivan, Koder Cvetko,
Konjar Iztok in Murovec Martin, vsi vstopili
7. 5. 1999.
Rg-405897
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00581 z dne 11. 8. 1999
pri subjektu vpisa EVROVIL, Podjetje za
trgovino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Miren 90a, 5291 Miren, pod vložno
št. 1/00799/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vstop in izstop družbenika ter
spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5343917
Ustanoviteljica: Bačar Karol, izstop
16. 6. 1999; Bačar Vilma, Miren, Miren
90a, vstop 16. 6. 1999, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bačar Karol, razrešen 31. 12. 1998;
direktorica Bačar Vilma, imenovana 1. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-405898
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00544 z dne 12. 8. 1999
pri subjektu vpisa VELIKI STROJI, Uvoz

izvoz, d.o.o., sedež: Krilanova 10, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/03331/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5821916
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,
Prekomorskih brigad 20.
Rg-405901
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00547 z dne 16. 8. 1999
pri subjektu vpisa NOVA TECNIC, Industrijsko-tehnično oblikovanje, d.o.o., Kobarid, sedež: Krilanova 10, 5222 Kobarid,
pod vložno št. 1/02310/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5601797
Firma: NOVA TECNIC, Industrijsko-tehnično oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVA TECNIC, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,
Prekomorskih brigad 20.
Rg-405902
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00546 z dne 16. 8. 1999
pri subjektu vpisa PELHAN BOJAN DR.
MED., Zasebna ordinacija za medicino
dela, prometa in športa ter splošno medicino, d.o.o., sedež: Otona Župančiča
3, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/03573/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5934079
Dejavnost, vpisana dne 16. 8. 1999:
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-405903
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00545 z dne 16. 8. 1999
pri subjektu vpisa AB ASSO. TED, Knjigovodstvo in svetovanje, d.o.o., Krilanova
10, Kobarid, sedež: Krilanova 10, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/03317/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5820804
Firma: ABA CONSULTING, Knjigovodstvo in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ABA CONSULTING,
d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,
Prekomorskih brigad 20.
Rg-405904
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00604 z dne 16. 8. 1999
pri subjektu vpisa NETI, Inženiring-export-import, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Vipavska 4, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/02259/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo naslova ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5588022
Ustanovitelj: Skomina Savo, Renče,
Oševljek 15b, vstop 24. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Skomina Savo, imenovan 24. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 16. 8. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-405907
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00537 z dne 17. 8. 1999
pri subjektu vpisa ELERA, Storitve in trgovina, d.o.o., Plave, sedež: Zagora 4, Plave,
5210
Anhovo,
pod
vložno
št. 1/01828/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5532833
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mavrič Danilo, razrešen 30. 4. 1999;
direktor Mavrič Rajko, Plave, Anhovo, Zagora 4, imenovan 30. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1999:
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9213 Kinematografska dejavnost.
Rg-405908
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00430 z dne 17. 8. 1999
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pri subjektu vpisa KNEŠCA, d.o.o., Proizvodnja električne energije, Kneža 78,
Most na Soči, sedež: Kneža 78, 5216
Most na Soči, pod vložno št. 1/02509/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in spremembo
osnovnih vložkov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5617383
Osnovni kapital: 11,742.343 SIT
Ustanovitelji: Rejec Marko, Most na Soči, Kneža 70a, vstop 22. 5. 1992, vložek
407.349 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nuhić Omer, Most na Soči, Logaršče 39,
vstop 22. 5. 1992, vložek 407.265 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kuštrin Jurij, Most
na Soči, Logaršče 30, vstop 22. 5. 1992,
vložek 814.699 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Humar Branko, Most na Soči, Kneža 18, vstop 22. 5. 1992, vložek
407.349 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šorli Slavko, Most na Soči, Knežke Ravne
1, vstop 22. 5. 1992, vložek 401.066 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Borovničar Milan, Most na Soči, Podmelec 21, vstop
22. 5. 1992, vložek 407.349 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poberaj Danilo, Most
na Soči, Kneža 57, vstop 22. 5. 1992, vložek 1,220.628 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hozjan Vinci ml., Tolmin, Rutarjeva
18, vstop 22. 5. 1992, vložek 814.700
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Likar Darko, Most na Soči, Kneža 6, vstop
22. 5. 1992, vložek 814.699,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kenda Cvetko,
Most na Soči, Klavže 20b, vstop
22. 5. 1992, vložek 814.703,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kenda Darij, Most
na Soči, Klavže 20a, vstop 22. 5. 1992,
vložek 788.546,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hozjan Vinci, Most na Soči, Klavže 8b, vstop 22. 5. 1992, vložek
1,219.735,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lesjak Nikolaj, Most na Soči, Kneža
5,
vstop
22. 5. 1992,
vložek
407.044,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos Ivan, Most na Soči, Kneža 8a, vstop
22. 5. 1992, vložek 788.277,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leban Danko,
Most na Soči, Logaršče 40, vstop
22. 5. 1992, vložek 407.644,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Milič-Gospodjinački
Savina, Ljubljana, Podmilščakova ulica 57,
vstop 12. 5. 1994, vložek 276.384,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gospodinjački
Marko, Ljubljana, Podmilščakova ulica 57,
vstop 12. 5. 1994, vložek 276.385,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gospodinjački
Nataša, Ljubljana, Podmilščakova ulica 57,
vstop 12. 5. 1994, vložek 276.384,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kokalj Željko,
Koper, Tomažičev trg 1, vstop 24. 12. 1994,
vložek 792.130,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Člani nadzornega sveta: Likar Darko, Kuštrin Jurij, Lesjak Nikolaj, Hozjan Vincenc,
Poberaj Danilo, Humar Branko in Kokalj Željko, izstopili 27. 11. 1998 ter Likar Darko,
Kuštrin Jurij, Lesjak Nikolaj, Hozjan Vincenc,
Kos Ivan, Poberaj Danilo, Humar Branko in
Kokalj Željko, vstopili 27. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1999:
4010 Oskrba z elektriko.

Rg-405910
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00565 z dne 18. 8. 1999
pri subjektu vpisa DVA S, Trgovina in proizvodnja, d.o.o., sedež: Medana 21, 5212
Dobrovo, pod vložno št. 1/01919/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5536103
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rusjan Marijan, razrešen 22. 7.
1999; direktor Bužinel Simon, Dobrovo,
Medana 21, imenovan 22. 7. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-405911
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00586 z dne 18. 8. 1999
pod št. vložka 1/03928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1450930
Firma: UNIMAT, Trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: UNIMAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska
c. 124, Rožna Dolina
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kosovel Aleš, Nova Gorica,
Vipavska c. 124, Rožna Dolina, vstop 4. 8.
1999, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kosovel Aleš, imenovan 4. 8. 1999,
zastopa družbo brze omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
1552 Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
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Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5522 Dejavnost kampov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-

hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-405912
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00489 z dne 18. 8. 1999
pri subjektu vpisa FMR, Podjetje za financiranje, marketing in razvoj, d.d., sedež:
Lapajnetova 9, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00899/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5360641
Člani nadzornega sveta: Petrič Stojan in
Kleindienst Jurij, izstop 18. 5. 1999; Petrič
Stojan, Kleindienst Jurij in Kermavnar Miloš, vstop 18. 5. 1999 ter Sever Bojan,
izstop 18. 5. 1999.
Rg-405913
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00567 z dne 18. 8. 1999
pri subjektu vpisa KOBAL M, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Goriška 27a, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00574/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5314291
Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na
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debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih rstavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.
Rg-405914
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00524 z dne 19. 8. 1999 pri
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subjektu vpisa TOVARNA POHIŠTVA ČEPOVAN, d.d., sedež: Čepovan 42, 5253
Čepovan, pod vložno št. 1/00249/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine in spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5038561
Člani nadzornega sveta: Rutar Marjan in
Mrevlje Manuela, izstop 8. 7. 1999 ter
Abram Edvard in Vindšnurer Damjan, vstop
8. 7. 1999.
Rg-405915
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00065 z dne 19. 8. 1999
pri subjektu vpisa PROSPEKTBIRO, Propagandno podjetje, d.o.o., sedež: Soška
17,
5250
Solkan,
pod
vložno
št. 1/00107/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:
Matična št.: 5003130
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., izstop 3. 6. 1997; Nemec
Angel, Nova Gorica, Pri hrastu 7, Kromberk, vstop 6. 1. 1997, vložek 40,553,406
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MAKSIMA
2 d.d., Pooblaščena investicijska družba,
Ljubljana, izstop 22. 12. 1998.
Rg-405916
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00397 z dne 20. 8. 1999
pri subjektu vpisa PROSPEKTBIRO, Propagandno podjetje, d.o.o., sedež: Soška
17,
5250
Solkan,
pod
vložno
št. 1/00107/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5003130
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lasič Peter, razrešen 30. 6. 1999;
direktor Nemec Angel, Nova Gorica, Pri hrastu 7, Kromberk, imenovan 1. 7. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-405917
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00517 z dne 23. 8. 1999
pri subjektu vpisa VIPA, družba za finančno poslovanje in razvoj, d.d., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in predložitev prečiščenega besedila statuta s temile podatki:
Matična št.: 5298318
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1999:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-

grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Predložitev prečiščenega besedila statuta z dne 28. 6. 1999.
Rg-405919
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00584 z dne 26. 8. 1999
pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA VENO
PILON AJDOVŠČINA, sedež: C. 5. maja
12, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00141/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z zakonom in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5084997
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1999:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1999:
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 5551 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v
razvoju; 92511 Dejavnost knjižnic; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne 15. 7. 1999.
Rg-405920
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00532 z dne 27. 8. 1999
pri subjektu vpisa MAKO, Podjetje za turizem, zunanjo trgovino in špedicijo, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Gradnikove brigade 41, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00753/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5337780
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prešernova 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kosovel Jože, izstop 24. 6.
1999; Kosovel Marko, izstop 24. 6. 1999;
Velikonja Darko, Nova Gorica, Prešernova
3, vstop 24. 6. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kosovel Jože, razrešen 24. 6. 1999 kot namestnik direktorja; direktor Kosovel Marko,
razrešen 24. 6. 1999; direktor Velikonja
Darko, imenovan 24. 6. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1999:
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 tek-
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stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 7011 Orgnaizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
85311 Dejavnost domov za starejše;
85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Podjetje za organizacijo športa, rekreacije, turizma in upravljanja objektov, Idrija, sedež: Lapajnetova 48, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/03428/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop in izstop družbenika in spremembo poslovnega deleža s
temile podatki:
Matična št.: 5869544
Ustanovitelj: Gorjup Viktorija, izstop
19. 5. 1999; Košarkarski klub Idrija, izstop
19. 5. 1999; ALVES, Marketing in svetovanje, d.o.o., Idrija, Kosovelova 31, vstop
19. 5. 1999, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405927
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/01224 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa NEVADA SPORT, Proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o., Volčja Draga,
sedež: Dombrava št. 1, 5293 Volčja Draga, pod vložno št. 1/02753/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o začetku stečaja, spremembo firme, skrajšane
firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5691141
Firma: NEVADA SPORT, Proizvodnja
športnih izdelkov, d.o.o., Volčja Draga v
stečaju
Skrajšana firma: NEVADA SPORT,
d.o.o., Volčja Draga v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pečenko Nežika, razrešena 27. 8.
1999; stečajni upravitelj Gaber Peter, Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 4, imenovan
27. 8. 1999.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega postopka, opr. št. St 17/99 z dne 27. 8.
1999.

Rg-403856
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00300 z dne 29. 6.
1999 pri subjektu vpisa TIM MUŠIČ IN
ČLANI, d.n.o., knjigovodske storitve, komunalne in gradbene storitve Črnomelj,
sedež: Stražnji vrh 24a, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/01679/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5478383
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1999:
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
60220 Dejavnost taksistov; 60240 Cestni
tovorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 80410 Dejavnost vozniških šol.

Rg-405928
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00456 z dne 31. 8. 1999
pri subjektu vpisa YDRIA SPORT, d.o.o.,

Rg-405929
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00579 z dne 31. 8. 1999
pri subjektu vpisa TIMO, Podjetje za proizvodnjo, inženiring, marketing in promet
blaga, d.o.o., Budanje, sedež: Budanje 1i,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/01977/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala in spremembo
poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5545935
Firma: TIMO, Podjetje za proizvodnjo,
inženiring, marketing in promet blaga,
d.o.o.
Skrajšana firma: TIMO, d.o.o., Ajdovščina
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska 4i
Osnovni kapital: 2,577.348 SIT
Ustanovitelja: Ličen Zvonko, Vipava, Budanje 1i, vstop 12. 12. 1991, vložek
1,288.674 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ličen Suzana, Vipava, Budanje 1i, vstop
23. 6. 1992, vložek 1,288.674 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

NOVO MESTO

Rg-403869
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00334 z dne 15. 7.

1999 pri subjektu vpisa DISKUS, podjetje
za trgovino, posredovanje in zastopništvo, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ulica Ilke
Vaštetove 2, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/03580/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5813727
Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1999:
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda; 15720 Proizvodnja hrane za hišne
živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve;
20300 Stavbno mizarstvo; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 21220 Proizvodnja gospodinjskih higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 24510 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24650 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 25120 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proi-
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zvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32300 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 33100 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 35430
Proizvodnja vozil za invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36150 Proizvodnja žimnic; 36300 Proizvodnja glasbil; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
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riala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330

Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil
v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
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vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij; 92512 Dejavnost arhivov; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro K 74.600 ne sme družba opravljati poizvedovalne dejavnosti.
Rg-404922
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00347 z dne 28. 7.
1999 pri subjektu vpisa SAMPI, načrtovanje in izgradnja, d.o.o., Novo mesto, sedež: Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/03409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo družbene pogodbe
ter naslova družbenikov in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5801397
Sedež: 8000 Novo mesto, Topliška
cesta 1
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Mraz Rudi, Novo mesto,
Smrečnikova ulica 34, vstop 5. 5. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perme Gorazd, Novo mesto, Kandijska cesta 37, vstop 5. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mraz Rudi, imenovan 5. 5. 1993, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 28. 7. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250

Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 7. 1999.
Rg-404928
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00340 z dne 26. 7.
1999 pod št. vložka 1/04117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1451693
Firma: TINA, TOMAN & CO, trgovina,
gostinstvo, turizem, d.n.o.
Skrajšana firma: TINA, TOMAN & CO,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Ulica Otona
Župančiča 2
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanoviteljici: Švajger Branka, Črnomelj, Vojinska cesta 17, vstop 14. 7. 1999,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Toman Frančiška,
Dragatuš, Dragatuš 12b, vstop 14. 7.
1999, vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Toman Tatjana, Dragatuš, Dragatuš 12b, imenovna 14. 7. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1999:
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo z dne 14. 7. 1999.
Rg-404929
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00360 z dne 26. 7.
1999 pri subjektu vpisa EKO PROJEKT,
raziskovanje, inženiring, projektiranje,
Novo mesto, d.o.o., sedež: Slavka Gru-
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ma 34, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00461/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5313015
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-404934
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00353 z dne 22. 7.
1999 pri subjektu vpisa KREMEN, d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto,
sedež: Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5033934
Člani nadzornega sveta: Peršak Cvetka,
Povhe Anton in Koren Danilo, izstopili 21. 7.
1999 ter Mahne Nataša, Koren Danilo in
Povhe Anton, vstopili 21. 7. 1999.
Sprememba statuta z dne 21. 7. 1999.
Rg-406240
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00403 z dne 31. 8.
1999 pri subjektu vpisa VIZIJA, družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Novi trg 11, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5858127
Ustanovitelj: Škulj Franci, izstop 28. 7.
1999; 8PD FIDA, d.o.o., borzno posredniška družba, Ljubljana, Tomšičeva 3, vstop
28. 7. 1999, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-406241
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00313 z dne 31. 8.
1999 pri subjektu vpisa KOBE, marketing,
trgovina, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 33,
sedež: Stari trg ob Kolpi 33, 8342 Stri
trg ob Kolpi, pod vložno št. 1/01086/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5397782
Ustanovitelj: Kobe Marko, izstop 24. 6.
1999; Kobe Jožica, Stari trg ob Kolpi, Stari
trg ob Kolpi 34, vstop 24. 6. 1999, vložek
2,564.100 SIT, odgovornost: ne odgovar-
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ja; Kobe-Tomažič Nadja, Ljubljana, Celovška 263, vstop 24. 6. 1999, vložek
2,564.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Verderber-Kobe Irena, Stari trg ob Kolpi,
Stari trg ob Kolpi 33, vstop 24. 6. 1999,
vložek 569.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-406243
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00387 z dne 30. 8.
1999 pri subjektu vpisa VIZIJA ČRNOMELJ, družba za finančne storitve,
d.o.o., sedež: Staneta Rozmana 2, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/03724/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5843456
Ustanovitelj: Vrščaj Dušan, izstop 9. 6.
1999; Vrščaj Dragica, Vrščaj Ivo in Vrščaj
Jure, vsi Črnomelj, Krpanova 14, vstopili
9. 6. 1999, vložili po 53.333 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-406244
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00402 z dne 31. 8.
1999 pri subjektu vpisa HRANILNO
KREDITNA SLUŽBA TREBNJE, p.o., sedež: Baragov trg 3, 8210 Trrebnje, pod
vložno št. 4/00247/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5230071
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Sila Tomaž, razrešen 31. 8. 1999
kot vodja hranilno kreditne službe; zastopnica Mikec Dušanka, Šentrupert, Kamnje
16, imenovana 1. 9. 1999 za vodjo hranilno kreditne službe Trebnje, ki jo zastopa
brez omejitev.
Rg-406245
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00342 z dne 30. 8.
1999 pod št. vložka 1/04123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1451740
Firma: MEDNARODNI TRANSPORT
KAPŠ IN ČLANI, prevozne storitve, d.n.o.,
Črnomelj
Skrajšana
firma:
MEDNARODNI
TRANSPORT KAPŠ IN ČLANI, d.n.o., Črnomelj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Rožanec 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kapš Branko in Kapš
Franc, oba Črnomelj, Rožanec 5a, vstopila
30. 6. 1999, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kapš Branko, imenovan 30 .6. 1999;
družbenik Kapš Franc, imenovan 30. 6.
1999 kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1999:
6024 Cestni tovorni promet; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.
Pogodba o ustanovitvi sklenjena dne
30. 6. 1999.

Rg-406247
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00346 z dne 27. 8.
1999 pri subjektu vpisa KOPO, podjetje
za kooperacijo, trgovino in svetovanje
Mirna, d.o.o., sedež: Jamska ulica 24,
8233 Mirna, pod vložno št. 1/01432/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5450551
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1999:
01131 Vinogradništvo; 11200 Storitve v
zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega
plina, brez iskanja nahajališč; 15860 Predelava čaja in kave; 15930 Proizvodnja vina
iz grozdja; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18100 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 21120 Proizvodnja papirja in kartona; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 27210 Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27310 Hladno vlečenje;
27330 Hladno profiliranje; 27340 Vlečenje
žice; 27350 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 27530 Litje lahkih kovin;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29530
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Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
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benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
63120 Skladiščenje; 70120 Trgovanje z
latnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 92610 Obratovanje športnih
objektov.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.
Rg-406249
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00398 z dne 25. 8.
1999 pri subjektu vpisa INTEL SERVIS,
trgovina in storitve Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Župančičevo sprehajališče 1,
8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01600/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo dejavnosti, naslovov ustanoviteljev
in zastopnikov ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.. 5465800
Skrajšana firma: INTEL SERVIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 12,374.915,70 SIT
Ustanovitelja: Štrukelj Janez, Novo mesto, Vavpotičeva ulica 3, vstop 1. 2. 1991,
vložek 6,187.457,85 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Štrukelj Danica, Novo mesto,
Vavpotičeva ulica 3, vstop 15. 7. 1992, vložek 6,187.457,85 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štrukelj Janez, imenovan 1. 2. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Štrukelj Danica, imenovana 15. 7. 1992,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 52473 Dejavnost papirnic; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74400
Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 družba ne sme opravljati poizvedovalne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1999.
Rg-406251
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00397 z dne 25. 8.
1999 pri subjektu vpisa TABAKUM
EXPORT-IMPORT, Novo mesto, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo in prodajo, sedež: Podbevškova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5527996
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1999:
900 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnosti javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov.
Rg-406252
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00388 z dne 24. 8.
1999 pod št. vložka 1/04120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1451499
Firma: DNŠ, študentski servis Novo
mesto
Skrajšana firma: Študentski servis Novo mesto
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov
trg 6
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Ustanovitelj: Društvo novomeških študentov, Novo mesto, Prešernov trg 8, vstop
16. 8. 1999, odgovornost: odgovarja do
določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Muhič Barbara, Novo mesto, Lebanova 56, imenovana 16. 8. 1999, zastopa zavod kot v.d. direktorice.
Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Akt o ustanovitvi zavoda z dne 16. 8.
1999.
Rg-406253
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00392 z dne 23. 8.
1999 pri subjektu vpisa DINAMIC, d.o.o.,
revizijska družba, sedež: Vel. Brusnice
69, 8321 Brusnice, pod vložno
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št. 1/02804/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5694272
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska cesta 26.
Rg-406256
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00389 z dne 18. 8.
1999 pri subjektu vpisa DULINEX, Poslovno tehnične storitve Vavta vas, d.o.o.,
sedež: Vavta vas 62, 8351 Straža, pod
vložno št. 1/01124/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5399793
Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 31300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-

tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-406257
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00382 z dne 16. 8.
1999 pri subjektu vpisa AE INŽENIRING,
Inženiring za arhitekturo in elektroniko
Novo mesto, d.o.o., sedež: Marjana Kozine 31c, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00597/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5323304
Sedež: 8000 Novo mesto, Češča
vas 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kupec Jelka, Novo mesto,
Marjana
Kozine
31c,
vstop
18. 1. 1990, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 8. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17720 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 25230 Pro-
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izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 26210 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi,
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-

Št.

101 / 16. 12. 1999 / Stran 6831

rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92521 Dejavnost muzejev; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 8. 1999.
Rg-406260
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00374 z dne 13. 8.
1999 pri subjektu vpisa VOLAR, Inženiring, trgovina in zastopanje, d.o.o., sedež: Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03905/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, zastopnika, družbene pogodbe, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5947979
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Romih Stanislav, izstop
10. 3. 1999; Šterk Pavel, Trebnje, Studenec 15, vstop 14. 6. 1996, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Romih Stanislav, razrešen 10. 3.
1999; družbenik Klobučar Borut, razrešen
10. 3. 1997.
Dejavnost, izbrisana dne 13. 8. 1999:
015 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
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; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja
kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in
računalnikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 315 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 361 Proizvodnja pohištva; 363 Proizvodnja glasbenih instrumen-

tov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
371 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 742 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.
Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1999:
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29310
Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja
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drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektrinčnih gospodinjskih aparatov in naprav;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 33300 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36300
Proizvodnja glasbil; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobn z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-

bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
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najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 3. 1999.
Rg-406261
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00378 z dne 12. 8.
1999 pri subjektu vpisa KARA, podjetje za
gostinstvo, trgovino in storitve, Dol. Vrhpolje, d.o.o., sedež: Dol. Vrhpolje 14b,
8310
Šentjernej,
pod
vložno
št. 1/02242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5585473
Ustanovitelj: Žabkar Franc, izstop 21. 6.
1999; Kušljan Darinko, Šentjernej, Na
Gmajno 7, vstop 21. 6. 1999, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žabkar Franc, razrešen 22. 6. 1999;
direktor Kušljan Darinko, imenovan 22. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-406265
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00380 z dne 13. 8.
1999 pri subjektu vpisa KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, sedež: Šmar-

Št.

101 / 16. 12. 1999 / Stran 6833

ješka cesta 6, 8501 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o spremembah in dopolnitvh uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5043611
Dejavnost, izbrisana dne 13. 8. 1999:
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Priozvodnja krmil za hišne živali; 15812 Dejavnost slaščičarn;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilicah;
5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 9005
Druge storitve javne higiene; 9303 Druge
storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1999:
15710 Proizvodnja krmil; 15720 Prizvodnja hrane za hišne živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510
Dejavnost menz; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
90005 Druge dejavnosti javne higiene;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.
Sprememba statuta z dne 29. 7. 1999.
Rg-406434
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00812 z dne 21. 9.
1999 pri subjektu vpisa PEČI – KERAMIKA, Proizvodnja keramičnih pečnic,
d.o.o., sedež: Podbevškova ulica 18,
8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03783/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbeniških deležev ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5908078
Osnovni kapital: 2,790.000 SIT
Ustanovitelji: Berkopec Alojz, Novo mesto, Pristava 5, vložil 289.875 SIT, Berkopec Marjan, Straža, Vavta vas 39, vložil
289.875 SIT, Bizjak Zdravko, Trebnje, Cankarjeva ulica 39, vložek 289.875 SIT, Bosančič Milena, Novo mesto, Danila Bučarja
6, vložek 36.250 SIT, Bruner Vladimir, Novo mesto, Šegova 10, vložek 145.000 SIT,
Colnar Hugo, Novo mesto, Šegova 120,

vložek 289.875 SIT, Drakulič Damir, Metlika, Ulica 1. maja 4, vložek 289.875 SIT,
Golob Jože, Šentjernej, Dol. Brezovica 2a,
vložek 18.125 SIT, Huč Lidija, Trebnje, Maistrova ulica 16, vložek 90.625 SIT, Hutevec Miroslav, Novo mesto, Dolenje Lakovnice 14, vložek 145.000 SIT, Krsnik Stjepan, Novo mesto, Valantičevo 13, vložek
289.875 SIT, Kukman Alenka, Novo mesto, Danila Bučarja 16, vložek 36.250 SIT,
Matko Zorka, Brusnice, Portoroška 7, vložek 90.625 SIT, Mejaš Jože, Mokronog,
Martinja vas 36, vložek 289.875 SIT, Šakanovič Šehrija, Novo mesto, Kočevarjeva ulica 6, vložek 54.250 SIT, Stepan Kos Smiljana, Novo mesto, Črmošnjice 19, vložek
72.375 SIT, Župan Jože, Šentjernej, Turopolje 26, vložek 72.375, vsi vstopili 27. 7.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 8. 1999.
Rg-406436
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00242 z dne 21. 9.
1999 pri subjektu vpisa ARGUS MILENKOVIĆ & co., trgovina in posredništvo,
Novo mesto, d.n.o., sedež: Zagrebška 2,
8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5348170
Sedež: 8000 Novo mesto, Rozmanova ulica 15.
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1999:
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.
Rg-406437
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00810 z dne 21. 9.
1999 pri subjektu vpisa VIZIJA ČRNOMELJ, družba za finančne storitve,
d.o.o., sedež: Staneta Rozmana 2, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/03724/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5843456
Ustanoviteljica: Janžekovič Martin, izstop
27. 9. 1994; Janžekovič-Kavšek Alenka,
Črnomelj, Cesta belokranjskega odreda 1a,
vstop 27. 9. 1994, vložek 160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-406438
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00815 z dne 20. 9.
1999 pri subjektu vpisa KOBRA TEAM, trgovina, zastopanje, storitve in servis za
elektroniko Šmarje, d.o.o., sedež: Šmarje 13a, 8310 Šentjernej, pod vložno
št. 1/03141/00 vpisalo v sodni register tega sodiša spremembo firme, skrajšano firmo, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5795435
Firma: KOBRA TEAM, trgovina, zastopanje, storitve in servis za elektroniko,
d.o.o.
Skrajšana firma: KOBRA TEAM, d.o.o.
Osnovni kapital: 13,502.940,52 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Branko in Kovačič Darja, oba Šentjernej, Šmarje 13a, vstopila 22. 3. 1993, vložila po 6,751.470,26
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1999:
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
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kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnsot drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
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lokalih; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6420 Telekomunikacije;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;
7430
Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-406439
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00805 z dne 20. 9.
1999 pri subjektu vpisa MERIDA – ČIKIĆ
IN OSTALI, d.n.o., proizvodno in trgovsko podjetje Primostek, sedež: Primostek 25, 8332 Gradac, pod vložno
št. 1/01915/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5528305
Ustanovitelj: Čikić Miomir, izstop 6. 9.
1999; Čikić Igor, Metlika, Župančičeva 5,
vstop 6. 9. 1999, vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, ooblaščena za zastopanje: direktor Čikić Miomir, razrešen 6. 9. 1999;
direktorica Čikić Tatjana, Gradac, Primostek
25, imenovana 6. 9. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
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CENTRALNI REGISTER
PREBIVALSTVA
z orisom razvoja, komentarjem zakona ter angleškim prevodom zakona
Na prelomu tisočletja so se pri registriranju prebivalstva v Sloveniji zvrstili pomembni
dogodki. Največ sprememb je bil gotovo deležen centralni register prebivalstva (CRP).
Avtorica doslej najobsežnejšega slovenskega dela na tem področju poudarja, da si v tem
obdobju preteklost podaja roko s prihodnostjo.
Vsebina knjige z naslovom CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA potrjuje to njeno
trditev. Zgodovinski pregled nas spomni na dvorni sklep Marije Terezije o uveljavitvi
domovinske pravice, na številne predpise, sprejete po drugi svetovni vojni, na uvedbo
enotne matične številke, na varstvo osebnih podatkov in na sedanji čas uveljavljanja novega
Zakona o centralnem registru prebivalstva.
Po prikazu registra prebivalstva v evropskih državah je v osrednjem delu knjige objavljen
ZAKON O CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA z obširnim KOMENTARJEM k
posameznim členom. Sledita besedilo Uredbe o načinu določanja osebne identifikacijske
številke in pregled vseh zakonov, ki določajo uporabo CRP-ja in EMŠO-ja.
Knjigo zaključujeta angleški povzetek njene vsebine in prevod besedila zakona. Za
posladek pa je priložen seznam najpogostejših imen in priimkov prebivalcev Slovenije.

Cena 3996 SIT z DDV

10511

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka
Datum

Kraj
Podpis pooblaščene osebe

Žig
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PREDPISI O TUJCIH, AZILU
IN ZAČASNEM ZATOČIŠČU
s komentarjem mag. Slobodana Rakočeviča
Na dan osamosvojitve Republike Slovenije - 25. junija 1991 je parlament sprejel štiri ključne
zakone: o državljanstvu, tujcih, potnih listinah in nadzoru državne meje. Zakon o tujcih je prenehal
veljati zadnje dni julija 1999, ko pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki
Sloveniji ureja nov zakon z enakim naslovom: ZAKON O TUJCIH (ZTuj-1).
Kakor je uvodoma zapisal avtor komentarja mag. Rakočevič, povečani pritiski priseljevanja,
značilni za države Zahodne Evrope, niso obšli Slovenije. Oblikovanje sodobne migracijske politike
in sprejetje ustrezne zakonodaje na tem področju zahtevata tako nacionalni interes Slovenije kot
tudi njeno vključevanje v evropske integracije. Pomen zakonskih določb avtor razlaga v obširnem
komentarju k posameznim členom zakona.
ZAKON O AZILU (ZAzil) je novost v slovenski pravni ureditvi. Z njim država zapolnjuje pravne vrzeli
na področju azila in begunske problematike nasploh. Zakon je usklajen z zakonodajo držav članic
Evropske unije. Komentar k posameznim členom zakona med drugim posebej opozarja na
mednarodne akte, ki so krojili vsebino določb prvega slovenskega zakona na tem področju. Na
koncu knjige je objavljen ZAKON O ZAČASNEM ZATOČIŠČU (ZZZat), ki ga je državni zbor sprejel
aprila leta 1997.

Cena 3348 SIT z DDV
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N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O TUJCIH, AZILU IN ZAČASNEM ZATOČIŠČU

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka
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Datum
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